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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου με πλάσμα 
μίγματος Ο2 και Ar, σε αντιδραστήρα υψηλής πυκνότητας με πηγή RF ελικοειδούς 
τύπου, καθώς αποτελεί μια υποσχόμενη μέθοδο για την τεχνολογία κατασκευής 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε χαμηλή θερμοκρασία. Σκοπό της μελέτης αυτής 
αποτελεί η εύρεση κατάλληλων πειραματικών συνθηκών για την δημιουργία υμενίου 
SiO2 με πλάσμα, με ιδιότητες φυσικοχημικές και ηλεκτρικές συγκρίσιμες με αυτές του 
θερμικού SiO2.  Για την ανάπτυξη του υμενίου οξειδίου του πυριτίου μελετήθηκε η 
επίδραση των ακόλουθων παραμέτρων του πλάσματος : (α) η ισχύς της RF γεννήτριας, 
(β) η εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα, (γ) η πίεση του αερίου μίγματος Ο2/Ar, (δ) η 
αναλογία μίγματος Ο2/(Ο2+Ar), (ε) η θερμοκρασία του ηλεκτροδίου και (στ) ο χρόνος 
έκθεσης στο πλάσμα. Κατασκευάστηκαν δομές πυκνωτών MOS και τρανζίστορ 
MOSFETs για την μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των υμενίων SiO2 που 
αναπτύχθηκαν. Βασική παράμετρο στη μελέτη αυτή αποτελεί η θερμική ανόπτηση σε 
αδρανή ατμόσφαιρα παρουσία Η2 πρίν ή μετά το τελικό στάδιο της επιμετάλλωσης στην 
κατασκευή πυκνωτών MOS. Στις διατάξεις αυτές, πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρικές 
μετρήσεις χωρητικότητας υψηλής συχνότητας σαν συνάρτηση της τάσης από την 
ανάλυση των οποίων υπολογίστηκαν το πάχος του διηλεκτρικού, τα μόνιμα φορτία (ή 
φορτία καθορισμένης θέσης) εντός του υμενίου και τα φορτία στην διεπιφάνεια Si/SiO2. 
Το πάχος του διηλεκτρικού υπολογίστηκε και από μετρήσεις χωρητικότητας συναρτήσει 
της συχνότητας, για σταθερή τάση στην περιοχή της συσσώρευσης, στις ίδιες δομές. 
Γίνεται σύγκριση της μέτρησης του πάχους του υμενίου SiO2  όπως υπολογίστηκε με 
ελλειψομετρία με τις τιμές που προέκυψαν από ηλεκτρικές μεθόδους. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρικές μετρήσεις ρεύματος που διαρρέει το διηλεκτρικό, με 
εφαρμογή τάσης, με σκοπό την εύρεση του ηλεκτρικού πεδίου κατάρρευσης του 
διηλεκτρικού. Για ορισμένες πειραματικές συνθήκες ανάπτυξης του υπό μελέτη οξειδίου, 
πραγματοποιούνται μετρήσεις XPS και IR, με στόχο την διερεύνηση της στοιχειομετρίας 
του οξειδίου, συγκριτικά με αυτή ενός θερμικού οξειδίου αντίστοιχου πάχους. Τελικά, 
επιλέγονται οι συνθήκες υπό τις οποίες προκύπτει διηλεκτρικό με την μικρότερη δυνατή 
συγκέντρωση φορτίων, που ταυτόχρονα εμφανίζει και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
ηλεκτρικό πεδίο κατάρρευσης. Στην περίπτωση του n- τύπου υποστρώματος, 
επιλέχθηκε η συνθήκη  -150 Volts, 10 min, 1,5 %, RT, Standard RCA, PMA forming gas 
και σε p- τύπου υποστρώματα, η συνθήκη -150 Volts, 20 min, 10 %, RT, Standard RCA, 
PMA forming gas. Τέλος, αναπτύσσεται οξείδιο με πλάσμα ως οξείδιο πύλης σε 
τρανζίστορ MOSFET σε υπόστρωμα SOI p–τύπου. Συνθήκες οξείδωσης σε πλάσμα: 
1900W, -150V, 1.5% O2/(Ο2+Ar), 1.33 Pa, RT, 20 min και συνθήκες ανόπτησης: 320°C 
για 20 min σε περιβάλλον μίγματος 90% Ν2, 10% Η2 (forming gas). Πραγματοποιείται 
ηλεκτρικός χαρακτηρισμός τρανζίστορ.  Από τις ηλεκτρικές μετρήσεις των 
χαρακτηριστικών μεταφοράς και εξόδου του τρανζίστορ επίδρασης πεδίου MOS, με 
μήκος πύλης L = 2 μm και πλάτος καναλιού W = 10 μm προκύπτει ότι μπορεί να 
επιτευχθεί υψηλό ρεύμα στον κόρο, καθώς και περιοχή κόρου με χαμηλή διαρροή, 
υποδεικνύοντας την καλή λειτουργία του αναπτυγμένου στο πλάσμα διοξειδίου του 
πυριτίου, σαν οξείδιο πύλης.  
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ABSTRACT 

In the present master thesis, the growth of silicon oxide with plasma mixture of O2 and 
Ar, in a high density plasma reactor with a helicon type RF plasma source is presented. 
This oxidation process consists a very promising method for the fabrication of integrated 
circuits, at low temperature. The investigation of the appropriate experimental conditions 
for the growth of SiO2 films, in O2/Ar plasma mixture, with physicochemical and 
electrical properties comparable to that of the thermal SiO2 film, consists the aim of this 
study. The impact of the following plasma parameters on the growth of silicon dioxide 
films was studied: (a) the power of the RF plasma source, (b) the voltage applied on the 
wafer, (c) the pressure of the gas mixture O2/Ar, (d) the percentage of O2 in the mixture 
O2+Ar, (e) the temperature of the wafer and (f) the duration of plasma exposure. 
Structures of MOS capacitors and MOSFETs were fabricated, in order to investigate the 
electrical properties of the as grown SiO2 films. Thermal annealing in forming gas 
environment, before or after the post-metallization step during the fabrication of MOS 
capacitors, also consists an important parameter. The thickness of the grown dielectric 
and the concentration of fixed charges in this as well as the concentration of interfacial 
charges at the Si/SiO2 interface, were extracted from high frequency capacitance 
versus voltage (C-V) measurements performed on these devices. The thickness of the 
plasma-grown dielectric was also extracted from capacitance versus frequency 
measurements on the same devices, for a constant applied voltage in the accumulation 
region. In addition, the thickness of the plasma-grown dielectric was measured with a 
monochromatic ellipsometer and these values were compared to that derived from the 
electrical measurements. Moreover, measurements of the current flowing through the 
plasma-grown dielectric under the application of sufficient voltage, were performed and 
the breakdown field of the dielectric was carried out. XPS and IR measurements were 
performed for some of the experimental growth conditions , in order to compare the 
stoichiometry of the plasma-grown oxide with that of a thermal dry oxide of similar 
thickness. Moreover, the experimental conditions under which the grown dielectric 
reveals the lower concentration of fixed charges and  at the same time reveal the 
highest breakdown field were chosen: In case of n – type wafer, the condition -150 
Volts, 10 min, 1,5% O2/Ar , RT, Standard RCA cleaning, PMA with forming gas is 
chosen, while for p-type substrates the condition -150 Volts, 20 min, 10% O2/Ar , RT, 
Standard RCA cleaning, PMA with forming gas is chosen. Finally, a plasma-grown 
oxide layer was used as a gate dielectric in a MOSFET integrated on SOI substrate, 
utilizing the following conditions: 1900 W, -150 V, 1,5% O2/(O2+Ar), 1,33 Pa, RT, 20 min 
and post metallization annealing (320°C, 20 min in forming gas environment). Electrical 
characterization of this transistor was performed. From the measurement of the input 
and output characteristics of the MOSFET, with gate length L= 2 μm and channel width 
W = 10 μm, high saturation current and low leakage current in saturation regime were 
detected, revealing that the plasma-grown gate oxide has attractive properties and 
plasma oxidation of Si is a promising low temperature process. 

 

SUBJECT AREA: Microelectronics  

KEYWORDS: silicon dioxide, high density plasma reactor, MOS capacitor, MOS 

transistor, electrical characterization 
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Ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσματος και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός του  

Μ.Ε.Βλαχοπούλου 47 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μικρού πάχους οξειδίου του 
πυριτίου, σε χαμηλή θερμοκρασία. Οι απαιτήσεις α) για μικρό πάχος οξειδίου του 
πυριτίου και β) για ανάπτυξη σε χαμηλή θερμοκασία, υπαγορεύονται από την εξέλιξη 
της τεχνολογίας από πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωση (Very Large Scale 
Integration, VLSI) σε πάρα πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωση (Ultra Large Scale 
Integration, ULSI). Γενικά η τάση για ολοένα αυξανόμενη πυκνότητα διατάξεων σε ένα 
δισκίο, προϋποθέτει την σμίκρυνση των διαστάσεων των διατάξεων. 

Ελαττώνοντας τις διαστάσεις των τρανζίστορς και των διασυνδέσεων, περισσότερα 
κυκλώματα είναι δυνατό να κατασκευαστούν σε κάθε δισκίδιο πυριτίου και έτσι κάθε 
τέτοιο κύκλωμα γίνεται φθηνότερο. [1] Επίσης, βελτιώνονται η ταχύτητα και η 
κατανάλωση ισχύος στα ολοκληρωμένα κυκλώματα. [1] Ο Gordon Moore, το 1965, 
έκανε την εμπειρική παρατήρηση πως ο αριθμός των διατάξεων διπλασιάζεται κάθε 18 
με 24 μήνες. [1] Ο νόμος του Moore αποτελεί μια συνοπτική περιγραφή της γρήγορης 
και συνεχούς τάσης για σμίκρυνση. [1] Κάθε φορά που ελαττώνεται το ελάχιστο πλάτος 
γραμμής, εισάγεται μια νέα τεχνολογική γενιά, μια νέα τεχνολογική βαθμίδα, που 
καθορίζει το ελάχιστο πλάτος μεταλλικής γραμμής, ενώ το μήκος πύλης από poly-Si, 
μπορεί να είναι ακόμα μικρότερο. [1] Σήμερα, βρισκόμαστε  στην τεχνολογία των 45 nm. 
[1] Αυτή την διαρκή σμίκρυνση των χαρακτηριστικών διαστάσεων ενός τρανζίστορ, 
διατηρώντας τα διάφορα ηλεκτρικά πεδία σταθερά, την ονομάζουμε βαθμιδωτή 
σμίκρυνση (scaling). [1] 

Μια νέα τεχνολογική βαθμίδα εισάγεται κάθε 2 με 3 χρόνια με αποτέλεσμα την ελάττωση 
της διάστασης του κυκλώματος στο μισό και τον διπλασιασμό της πυκνότητας των 
κυκλωμάτων σε κάθε δισκίο. [1] Αυτό ελαττώνει το κόστος των ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων. [1] 

Άλλοι παράμετροι  που ελαττώνονται με την βαθμιδωτή σμίκρυνση, εκτός από το 
πλάτος γραμμής είναι το πάχος οξειδίου πύλης του τρανζίστορ MOSFET και της τάσης 
τροφοδοσίας. [1] Αυτές οι μειώσεις γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πυκνότητα 
ρεύματος του τρανζίστορ (Ion/W) να αυξάνεται σε κάθε νέα τεχνολογική βαθμίδα. [1] Οι 
μικρότερες διαστάσεις των τρανζίστορς και των διασυνδέσεων έχουν σαν αποτέλεσμα 
μικρότερες χωρητικότητες. [1] Όλες οι παραπάνω αλλαγές προκαλούν την ελάττωση 
των καθυστερήσεων των τρανζίστορς. [1] Η ταχύτητα των ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων αυξάνεται περίπου κατά 30% σε κάθε νέα τεχνολογική βαθμίδα. [1] 
Υψηλότερη ταχύτητα καθιστά δυνατές καινούριες τεχνολογίες όπως διάδοση 
πληροφορίας ευρείας ζώνης μέσω RF κινητών τηλεφώνων. [1] 

Επίσης, καθώς ελαττώνονται η χωρητικότητα και κυρίως η τάση τροφοδοσίας, 
ελαττώνεται η κατανάλωση ισχύος. [1] Συνεπώς με την βαθμιδωτή σμίκρυνση λοιπόν 
βελτιώνονται το κόστος, η ταχύτητα και η κατανάλωση ισχύος με κάθε γενιά νεότερης 
τεχνολογίας. [1]  

Στην περίπτωση της τεχνολογίας MOSFET (Metal – Oxide – Semiconductor Field Effect 
Transistor, τρανζίστορ επίδρασης πεδίου τεχνολογίας μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού) 
καθώς ελαττώνεται το πάχος του διηλεκτρικού, d και το μήκος καναλιού L, τα μεγέθη 
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L

V D  αυξάνονται, όπου V G
 και V D

οι εφαρμοζόμενες τάσεις στην πύλη (Gate) 

και στον απαγωγό (Drain) του τρανζίστορ MOSFET. [2] Δηλαδή, το Εi κάθετο ηλεκτρικό 
πεδίο (διαμέσω του διηλεκτρικού) και το Ε║ πλευρικό ηλεκτρικό πεδίο (κατά μήκος του 
καναλιού) αντίστοιχα, αυξάνονται. [2] Αυξημένο Εi προκαλεί εκπομπή φορέων μέσα στο 
διηλεκτρικό πύλης από το υπόστρωμα ή από την πύλη λόγω φαινομένου Fowler-
Nordheim tunneling. [2] Αυξημένο Ε║, οδηγεί σε φορείς με μεγάλη ενέργεια (θερμούς 
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φορείς), με αποτέλεσμα είτε να δημιουργούνται ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών στο 
υπόστρωμα είτε οι φορείς να υπερπηδούν το διεπιφανειακό ενεργειακό φράγμα και να 
εγχέονται στο υμένιο του διηλεκτρικού πύλης, προκαλώντας προβλήματα αξιοπιστίας 
της διάταξης, όπως χρονοεξαρτώμενη κατάρρευση διηλεκτρικού (Time-Dependent 
Dielectric Breakdown, TDDB) και της υποβάθμισης της διάταξης λόγω θερμών φορέων. 
[2] Η σμίκρυνση των διατάξεων, κλονίζει την αξιόπιστη λειτουργία τους και δημιουργεί 
καινούριες ανάγκες στην τεχνολογία κατασκευής τους. 

Η συνεχής βελτίωση της ταχύτητας έχει επιτευχθεί κυρίως με την ελάττωση της 
διάστασης των MOSFETs και άρα με την πυκνότητα ολοκλήρωσης. [2] Ωστόσο, καθώς 
ελαττώνεται το μήκος καναλιού, L, αυξάνεται το πλευρικό ηλεκτρικό πεδίο Ε║ και 
προκαλείται υποβάθμιση της διάταξης λόγω θερμών φορέων. [2] Για να αντιμετωπιστεί 
αυτό το φαινόμενο, χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά η τεχνολογία LDD (Lightly Doped 
Drain, Ελαφρώς νοθευμένος απαγωγός) κυρίως για τα n-FETs (κανάλι n-τύπου), όπου 
πραγματοποιείται μια επιπλέον εμφύτευση τύπου n+, λίγο πριν την περιοχή του 
απαγωγού. [2] Με αυτή την τεχνική αντιμετωπίζονται και άλλα φαινόμενα, όπως το 
φαινόμενο διάτρησης του υποστρώματος (punchthrough), το φαινόμενο GIDL (Gate-
Induced Drain Leakage) –ρεύμα διαρροής απαγωγού, επαγόμενου από την πύλη- και η 
υποβάθμιση της σταθερότητας του οξειδίου με ιοντική εμφύτευση. [2] Στα p-FETs, το 
φαινόμενο της διάτρησης του υποστρώματος  δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την 
τεχνολογία LDD, γι’αυτό και διερευνώνται τα υλικά p+-εμφυτευμένο poly-Si και αδρανή 
μέταλλα, για ηλεκτρόδια πύλης όμως δεν χρησιμοποιούνται ευρέως, λόγω της 
αλληλεπίδρασής τους με το οξείδιο πύλης (SiO2). [2] 

Συγκεκριμένα για την τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS, τα διηλεκτρικά 
πύλης πρέπει να ικανοποιούν τις εξής απαιτήσεις και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τη 
λειτουργία των FETs: θερμική και χημική ευστάθεια και αντοχή σε υψηλές 
θερμοκρασίες, 850°C-1000°C, ηλεκτρικά σταθερή διεπιφάνεια με λίγες φορτισμένες 
ατέλειες, υψηλή αξιοπιστία όσον αφορά τους θερμούς φορείς που εγχέονται από το 
υπόστρωμα καθώς και αυτούς που διέρχονται μέσα από υμένια, χαμηλό ρεύμα 
διαρροής, λίγες καταρρεύσεις διηλεκτρικού και κυρίως υψηλή ευκινησία για υψηλές 
ταχύτητες. [2] Επίσης, εξαιτίας της φύσης των ημιαγωγών, με χαμηλή πυκνότητα 
ευκίνητων φορέων και εξαιρετικά μεγάλη διακύμανση στην πυκνότητα των ευκίνητων 
φορέων, που εισάγεται από μικρές μεταβολές του δυναμικού, ακόμα και μία ισοδύναμη 
φορτισμένη ατέλεια ανά 104-105 άτομα στην διεπιφάνεια ημιαγωγού-μονωτή, μπορεί να 
κυριαρχήσει στις ηλεκτρικές ιδιότητες μιας διάταξης ημιαγωγού. [2] Έτσι, οι πυκνότητες 
των φορτίων καθορισμένης θέσης και των διεπιφανειακών καταστάσεων για τα υμένια 
διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) που χρησιμοποιούνται στην πύλη στην εδραιωμένη 
τεχνολογία CMOS, τυπικές παράμετροι επίδοσης, πρέπει να είναι τόσο χαμηλές όσο 
1010 cm-2 και 1010 cm-2/eV, αντίστοιχα. [2] 

Το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) έχει προτιμηθεί σαν μονωτής πύλης από την αρχή της 
τεχνολογίας Si για την κατασκευή MOSFET’s. [1] Το πάχος του οξειδίου έχει ελαττωθεί 
με τα χρόνια από 300 nm για την τεχνολογία των 10 μm μόνο σε 65 nm για την 
τεχνολογία των 1.2 μm. [1] Δύο είναι οι λόγοι για την απαίτηση για ελάττωση του 
πάχους του οξειδίου. [1] Πρώτον, το λεπτότερο οξείδιο εμφανίζει μεγαλύτερη 
χωρητικότητα και το ρεύμα λειτουργίας του τρανζίστορ αυξάνεται, οπότε αυξάνεται και η 
ταχύτητα του κυκλώματος. [1]  Δεύτερον, πρέπει να ελεγχθεί η μετατόπιση της τάσης 
κατωφλίου, άρα και το υποκατωφλιακό ρεύμα διαρροής, καθώς ελαττώνεται το μήκος 
πύλης. [1] Το πάχος του οξειδίου έχει ελαττωθεί κλιμακωτά περίπου αναλογικά με το 
ελάχιστο μήκος γραμμής λιθογραφίας. [1] Τα λεπτότερα οξείδια είναι επιθυμητά, όμως 
υπάρχουν κάποιοι λόγοι που εμποδίζουν την τυχαία χρήση λεπτών υμενίων οξειδίου 
πύλης. [1] Η κατασκευή λεπτών οξειδίων δεν είναι εύκολη, όμως είναι δυνατή η 
ανάπτυξη πολύ λεπτών και ομοιόμορφων υμενίων οξειδίου πύλης, με υψηλή απόδοση. 
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[1] Η κατάρρευση του οξειδίου είναι ένας ακόμα περιοριστικός παράγοντας. [1] Αν το 
οξείδιο είναι πολύ λεπτό, το ηλεκτρικό πεδίο σε αυτό είναι δυνατόν να είναι τόσο υψηλό 
ώστε να προκαλέσει καταστροφική κατάρρευση. [1] Ακόμα ένα περιοριστικό παράγοντα 
αποτελεί το γεγονός πως η μεγάλης διάρκειας λειτουργία σε υψηλό πεδίο και ειδικά σε 
υπερυψωμένες θερμοκρασίες λειτουργίας του κυκλώματος, προκαλεί το σπάσιμο των 
ασθενών χημικών δεσμών στην διεπιφάνεια Si-SiO2, δημιουργώντας φορτίο στο οξείδιο 
και ολίσθηση της τάσης κατωφλίου. [1] Ολισθήσεις της τάσης κατωφλίου προκαλούν 
αλλαγές στην συμπεριφορά του κυκλώματος και εγείρουν θέματα αξιοπιστίας. [1] Στην 
περίπτωση των υμενίων SiO2 λεπτότερων από 1.5 nm, το ρεύμα διαρροής λόγω 
φαινομένου σήραγγας αποτελεί τον πιο σημαντικό περιοριστικό παράγοντα. [1] Το 
φαινόμενο διαρροής της πύλης λόγω ρεύματος σήραγγος οφείλεται στα ηλεκτρόνια που 
φτάνουν στον φραγμό δυναμικού του οξειδίου πύλης με θερμική ταχύτητα και κάποια 
από αυτά εμφανίζονται στην πλευρά της πύλης. [1] Η αύξηση του ρεύματος διαρροής 
του SiO2 με την ελάττωση του πάχους του είναι εκθετική και συμφωνεί με την πρόβλεψη 
του μοντέλου σήραγγος. [1] Σε πάχος SiO2 1.2 nm, η πυκνότητα του ρεύματος διαρροής 
είναι 103 Α/cm2. [1] Αν ένα δισκίο ολοκληρωμένων κυκλωμάτων περιέχει λεπτό 
διηλεκτρικό συνολικής επιφάνειας 1 mm2, το ρεύμα διαρροής του οξειδίου του δισκίου 
είναι 10 Α. [1] Το ρεύμα διαρροής μπορεί να ελαττωθεί κατά 10 φορές με την προσθήκη 
αζώτου στο SiO2. [1] 

Το πεδίο κατάρρευσης του διοξειδίου του πυριτίου είναι συνάρτηση του χρόνου 
εφαρμογής της τάσης. [1] Αν παλμός διάρκειας ενός δευτερολέπτου και ύψους 15 V 
εφαρμοστεί σε υμένιο SiO2 πάχους 10 nm, το ηλεκτρικό πεδίο είναι 15 MV/cm, είναι 
αρκετός ώστε να καταρρεύσει το υμένιο. [1] Αν το ίδιο οξείδιο δοκιμαστεί για μία ώρα, 
τότε το ηλεκτρικό πεδίο κατάρρευσης είναι πολύ χαμηλότερο και είναι ακόμα 
χαμηλότερο αν δοκιμαστεί για ένα μήνα. [1] Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται χρονικά 
εξαρτώμενη κατάρρευση διηλεκτρικού. [1] Οι περισσότερες εφαρμογές ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων απαιτούν έναν χρόνο ζωής των διατάξεων από μερικά χρόνια μέχρι πάνω 
από 10 χρόνια. [1] Οι κατασκευαστές δεν είναι δυνατό να μετρήσουν το πεδίο 
διηλεκτρικής κατάρρευσης μετά την εφαρμογή τάσης για 10 χρόνια, αλλά το 
προβλέπουν βασισμένοι σε δοκιμές για ώρες μέχρι μήνα, σε συνδυασμό με θεωρητικά 
μοντέλα για την φυσική της κατάρρευσης του οξειδίου. [1] Με βάση διαφορετικά 
θεωρητικά μοντέλα έχει προβλεφθεί μεγάλη ποικιλία τιμών για το πεδίο κατάρρευσης 
του SiO2. [1] H πιο αισιόδοξη τιμή αυτών των προβλέψεων είναι 7 MV/cm για 10 χρόνια 
λειτουργίας, που είναι και σωστή. [1] Το μοντέλο κατάρρευσης θεωρεί μια ακολουθία 
γεγονότων. [1] Το φαινόμενο σήραγγος των φορέων μέσα από το οξείδιο σε υψηλά 
πεδία καταστρέφει τους ασθενείς  Si-O δεσμούς στο SiO2, κι έτσι δημιουργούνται 
ατέλειες στο οξείδιο. [1] Αυτή η διαδικασία εξελίσσεται πιο γρήγορα σε εκείνα τα σημεία 
του δείγματος οξειδίου όπου οι πυκνότητες των ασθενών δεσμών είναι στατιστικά 
υψηλές. [1] Όταν οι δημιουργούμενες ατέλειες φτάσουν μια κρίσιμη πυκνότητα σε 
οποιοδήποτε σημείο, πραγματοποιείται η κατάρρευση. [1] Σε μια πιο μακρόχρονη 
διαδικασία καταπόνησης το πεδίο κατάρρευσης είναι χαμηλότερο, καθώς ένας 
μικρότερος ρυθμός δημιουργίας ατελειών είναι αρκετός ώστε να αναπτυχθεί η κρίσιμη 
πυκνότητα ατελειών κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης δοκιμής. [1] Ένα τυχαίο γεγονός 
είναι ότι το πεδίο κατάρρευσης αυξάνεται σε ένα πολύ λεπτό οξείδιο. [1] Οι φορτισμένοι 
φορείς κερδίζουν λιγότερη ενέργεια όταν διασχίζουν ένα πολύ λεπτό οξείδιο από ότι ένα 
παχύ υμένιο οξειδίου, για ένα δεδομένο ηλεκτρικό πεδίο και είναι λιγότερο ικανοί να 
δημιουργήσουν ατέλειες στο οξείδιο. [1] 

To συνολικό ενεργό πάχος οξειδίου το ονομάζουμε ηλεκτρικό πάχος οξειδίου και 
ορίζεται σαν το άθροισμα του πάχους οξειδίου, ενός παράγοντα του πάχους της 
περιοχής απογύμνωσης της πύλης από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο και ενός παράγοντα 
του πάχους της περιοχής αναστροφής. [1] Για να μετακινηθεί η τάση κατωφλίου προς 
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χαμηλότερες τιμές πρέπει να ελαττωθεί το ηλεκτρικό πάχος του οξειδίου. [1] Άρα, εκτός 
από το πάχος του οξειδίου ή το ισοδύναμο πάχος οξειδίου, πρέπει να ελαττωθεί και το 
πάχος της περιοχής απογύμνωσης της πύλης από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο. [1] Από 
αυτή την άποψη είναι προτιμότερη η χρήση μετάλλου σαν υλικό πύλης και μάλιστα για 
τις πύλες των n-FETs και των p-FETs απαιτούνται δύο διαφορετικά μέταλλα (με 
συναρτήσεις έργου κοντά σε αυτές του n+ και του p+ πολυκρυσταλλικού πυριτίου, 
αντίστοιχα) ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη μετακίνηση της τάσης κατωφλίου. [1] 
Επίσης, πρέπει να ελαττωθεί και το πάχος της περιοχής αναστροφής, οπότε πρέπει να 
αυξηθεί η ενεργός μάζα των ηλεκτρονίων ή των οπών. [1] Ωστόσο αύξηση της ενεργούς 
μάζας οδηγεί σε μείωση της ευκινησίας. [1] Η ενεργός μάζα είναι συνάρτηση της 
χωρικής διεύθυνσης σε έναν κρύσταλλο. [1] Η ενεργός μάζα σε διεύθυνση κάθετη στην 
διεπιφάνεια του οξειδίου καθορίζει το πάχος της περιοχής αναστροφής, ενώ η ενεργός 
μάζα στην διεύθυνση της ροής του ρεύματος καθορίζει την επιφανειακή ευκινησία. [1] 
Είναι δυνατόν να κατασκευαστεί τρανζίστορ με προσανατολισμό κρυστάλλου τέτοιο 
ώστε οι ενεργές μάζες των ηλεκτρονίων και των οπών να είναι μεγαλύτερες στην κάθετη 
στην διεπιφάνεια του οξειδίου διεύθυνση και μικρότερες στην διεύθυνση της ροής του 
ρεύματος. [1] 

Σημαντικό θέμα για την ελαχιστοποίηση της ολίσθησης της τάσης κατωφλίου, αποτελεί 
η κατασκευή ρηχών επαφών, με στόχο την αποφυγή της διάχυσης των προσμείξεων. 
[1] Το βάθος της επαφής του απαγωγού πρέπει να είναι μικρό και επιπρόσθετα 
κατασκευάζεται επέκταση της ρηχής επαφής μεταξύ της βαθιάς n+ επαφής και του 
καναλιού. [1] Για την επίτευξη ρηχών επαφών, πραγματοποιείται σύντομη ανόπτηση 
στην χαμηλότερη απαιτούμενη θερμοκρασία, ώστε να ενεργοποιηθούν οι προσμείξεις 
και να ανοπτηθούν οι καταστροφές στον κρύσταλλο που προήλθαν από την εμφύτευση, 
σε 0.1 s (αστραπιαία ανόπτηση) ή σε 0.1 μs (ανόπτηση με laser). [1] Για να μειωθεί 
ακόμα περισσότερο η διάχυση των προσμείξεων, η συγκέντρωση στην επέκταση της 
ρηχής επαφής κρατείται πολύ μικρότερη από την συγκέντρωση των προσμείξεων n+. [1] 
Οι ρηχές επαφές και η ασθενής εμφύτευση συνδυασμένες, προκαλούν μια μη 
επιθυμητή παρασιτική αντίσταση που ελαττώνει το ρεύμα λειτουργίας του τρανζίστορ. 
[1] Αυτό είναι το τίμημα για την ελάττωση της ολίσθησης της τάσης κατωφλίου και του 
υποκατωφλιακού ρεύματος διαρροής. [1] Πιο μακριά από το κανάλι, μια πιο βαθειά n+ 
επαφή χρησιμοποιείται ώστε να ελαχιστοποιηθεί η συνολική παρασιτική αντίσταση 
μεταξύ των επαφών του απαγωγού και της πύλης. [1] Το πλάτος του διηλεκτρικού που 
χρησιμοποιείται σαν διαχωριστικό μεταξύ των επαφών της πύλης και του απαγωγού 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί αυτή η αντίσταση. 
[1] Η συνεχής αύξηση της πυκνότητας ολοκλήρωσης επιτυγχάνεται όχι μόνο 
ελαττώνοντας την διάσταση του τρανζίστορ, αλλά και αυξάνοντας το μέγεθος του 
δισκίου, του οποίου η διαμέτρος έχει αυξηθεί σε 200-300mm, για μαζική παραγωγή. [2] 
Έτσι, οι παρακάτω συνήθεις και προφανείς απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται στα 
πάρα πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης κυκλώματα (ULSI): 1) μικρή διακύμανση 
όλων των χαρακτηριστικών σε όλο το δισκίο διαμέτρου το λιγότερο 200-300mm και 
μεταξύ των δισκίων και 2) αμελητέο αριθμό ατελειών στο διηλεκτρικό, σε μια μεγάλη 
περιοχή του δισκίου.  [2] Καθώς οι καταρρεύσεις του διηλεκτρικού που σχετίζονται με 
τέτοιες εξωτερικές ατέλειες κατανέμονται σε χαμηλά ηλεκτρικά πεδία εμφανίζοντας μια 
ευρεία ουρά, συνήθως οδηγούν σε καταστροφές των διατάξεων και συχνά περιορίζουν 
την συνολική απόδοση της παραγωγής. [2] Η εδραιωμένη στην τεχνολογία πυκνότητα 
των ατελειών συνέχισε να ελαττώνεται περίπου αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος 
του δισκίου και να γίνεται πολύ μικρότερη από 0.1 cm-2. [2] Αυτό αντιστοιχεί μόνο σε μία 
ατέλεια του διηλεκτρικού σε περισσότερα από 1016 επιφανειακά άτομα. [2] 

Οι μηχανικοί έχουν αναπτύξει την τεχνολογία διηλεκτρικών με υψηλή διηλεκτρική 
σταθερά –high k- , ώστε να αντικατασταθεί το SiO2. [1] Για παράδειγμα το HfO2 έχει 
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σχετική διηλεκτρική σταθερά περίπου 24, 6 φορές μεγαλύτερη από αυτή του SiO2. [1] 
Ένα παχύ υμένιο HfO2 6 nm, είναι ισοδύναμο με 1 nm παχύ SiO2, με την έννοια ότι τα 
δύο υμένια παρουσιάζουν την ίδια χωρητικότητα. [1] Οπότε αυτό το υμένιο HfO2 έχει 
ισοδύναμο πάχος οξειδίου 1 nm. [1] Ωστόσο, το υμένιο HfO2 παρουσιάζει ένα παχύτερο 
-αλλά ωστόσο χαμηλότερο- φραγμό σήραγγος στα ηλεκτρόνια και στις οπές. [1] 
Συνέπεια αυτού είναι πως το ρεύμα διαρροής μέσα από το HfO2 είναι αρκετές τάξεις 
μεγέθους μικρότερο από ότι μέσα από το SiO2. [1] Άλλα ενδιαφέροντα διηλεκτρικά με 
υψηλή διηλεκτρική σταθερά είναι το ZrO2 και το Al2O3. [1] Οι δυσκολίες στην χρήση των 
διηλεκτρικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς στην κατασκευή ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων είναι οι χημικές αντιδράσεις μεταξύ αυτών και του υποστρώματος Si, η 
χαμηλότερη επιφανειακή ευκινησία από ότι στο σύστημα Si-SiO2 και το μεγαλύτερο 
φορτίο του οξειδίου. [1] Αυτά τα προβλήματα ελαχιστοποιούνται παρεμβάλοντας ένα 
λεπτό διεπιφανειακό επίπεδο SiO2, μεταξύ του υποστρώματος πυριτίου και του 
διηλεκτρικού υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς. [1] 
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2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ Si 

2.1 Θερμική οξείδωση [2] 

2.1.1  Μοντέλο ανάπτυξης 

Τα πλεονεκτήματα του θερμικά αναπτυσσόμενου οξειδίου για τις διατάξεις MOS 
επιγραμματικά είναι: (i) η ηλεκτρικά σταθερή διεπιφάνεια πυριτίου-διοξειδίου του 
πυριτίου (Si-SiO2) με χαμηλές πυκνότητες φορτισμένων ατελειών της τάξης 1010 cm-2, 
(ii) η υψηλή αντοχή κατάρρευσης της τάξης 10 MV/ cm σε μια ευρεία περιοχή της τάξης 
1 cm2 και (iii) η σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες, απαραίτητη στις διεργασίες για 
την ολοκλήρωση διατάξεων.  

Μπορεί να ειπωθεί πως η ιστορία των διατάξεων MOS ταυτίζεται με την ανάπτυξη των 
θερμικών οξειδίων πύλης καθώς το 1960 κατασκευάστηκε η πρώτη διάταξη με θερμικά 
οξειδωμένο πυρίτιο και από τότε το θερμικό οξείδιο σαν διηλεκτρικό πύλης δεν έχει 
αντικατασταθεί από κάποιο άλλο υμένιο.  

Η διαδικασία της διεργασίας της οξείδωσης διαχωρίζεται σε τρία στάδια: α) τον 
καθαρισμό πριν την οξείδωση, β) την οξείδωση του πυριτίου και γ) την ανόπτηση του 
ανεπτυγμένου υμενίου του οξειδίου. Τα στάδια πριν και μετά της οξείδωσης πρέπει να 
πραγματοποιούνται ακριβώς πριν και μετά την οξείδωση, έτσι ώστε το υμένιο του 
οξειδίου και η διεπιφάνεια των δισκίων να είναι καθαρά. 

(α) Κατεργασία πριν την οξείδωση: τα δισκία, ακριβώς πριν τοποθετηθούν στον φούρνο 
οξείδωσης υψηλής θερμοκρασίας, πρέπει να καθαριστούν ώστε να απομακρυνθούν οι 
οργανικές και οι ανόργανες νοθεύσεις, που προκύπτουν σε προηγούμενα στάδια 
διεργασιών και μεταχείρισης. Τέτοια στοιχεία νόθευσης αν δεν απομακρυνθούν είναι 
δυνατό να υποβαθμίσουν την λειτουργία και την αξιοπιστία των MOS διατάξεων που 
κατασκευάζονται. Συγκεκριμένα, ισχυρές μεταλλικές νοθεύσεις όπως το αλουμίνιο (Al), 
ο χαλκός (Cu), το νικέλιο (Ni) και ο σίδηρος (Fe), είναι δυνατό να γίνουν πιθανή αιτία 
καταρρεύσεων που σχετίζονται με ατέλειες. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες καθαρισμού 
πριν την οξείδωση, ανάλογα με το κάθε εργαστήριο και το κάθε εργοστάσιο, όμως η  
πιο συνηθισμένη μέθοδος καθαρισμού που χρησιμοποιείται είναι η ονομαζόμενη RCA, 
που αποτελείται από τρία διαδοχικά βήματα: (1) ένα βήμα χρησιμοποιώντας ένα μείγμα 
από υδροξείδιο της αμμωνίας (NH4OH) – υπεροξείδιο (H2O2) – νερό (H2O), ώστε να 
απομακρυνθούν τα ανεπιθύμητα οργανικά στοιχεία με την διαλυτική δράση του NH4OH 
και την οξειδωτική επίδραση του H2O2, (2) ένα βήμα χρησιμοποιώντας διάλυμα 
υδροφθορίου (HF) –νερού (H2O) και (3) ένα βήμα χρησιμοποιώντας ένα μείγμα 
υδροχλωρίου (HCl) – υπεροξειδίου (H2O2) – νερού (H2O), ώστε να απομακρυνθούν οι 
μεταλλικές προσμείξεις και να εμποδιστεί η επανατοποθέτησή τους σχηματίζοντας 
ευδιάλυτα σύμπλοκα με τα απομακρυσμένα ιόντα.  

(β) Οξείδωση του πυριτίου: τα υμένια πύλης του διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) 
δημιουργούνται με θερμική οξείδωση της επιφάνειας του πυριτίου σε φούρνο 
θερμαινόμενο με αντίσταση, με σωληνοειδή αντιδραστήρα από χαλαζία, σε 
ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασίες μεταξύ 850°C και 1100°C. Δύο είδη οξειδωτικών 
αερίων χρησιμοποιούνται συνήθως ώστε να προκληθεί η θερμική οξείδωση του 
πυριτίου: το ένα είναι το καθαρό οξυγόνο, ξηρή οξείδωση, ενώ το άλλο είναι ατμοί 
νερού, υγρή οξείδωση, σύμφωνα με τις παρακάτω αντιδράσεις: 

)()( 22 solidSiOOsolidSi   ξηρή οξείδωση 

222 2)(2)( HsolidSiOOHsolidSi   υγρή οξείδωση 
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Η υγρή οξείδωση μπορεί συνήθως να πραγματοποιηθεί με την πυρογενική τεχνική, με 
την οποία το υδρογόνο (Η2) αντιδρά με το οξυγόνο (Ο2) ώστε να σχηματιστούν οι 
υδρατμοί.  

Στη συνέχεια θα μελετηθεί η κινητική της διεργασίας της οξείδωσης σύμφωνα με το 
μοντέλο των Deal – Grove, όπως περιγράφεται και στο σχήμα 2.1.1.1. 

 

Σχήμα 2.1.1.1Βασικό μοντέλο για την θερμική οξείδωση του πυριτίου 

 

Όπως έχει αποδειχθεί με την χρήση ραδιενεργών δεικτών και με άλλα μέσα, η θερμική 
οξείδωση του πυριτίου προέρχεται από την εσωτερική κίνηση των οξειδωτικών μέσων 
διαμέσου του αναπτυσσόμενου υμενίου του οξειδίου, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις 
της οξείδωσης των μετάλλων και της ανοδικής οξείδωσης του πυριτίου, όπου τα είδη 
που οξειδώνονται (μέταλλα και πυρίτιο, αντίστοιχα) κινούνται προς την εξωτερική 
επιφάνεια του οξειδίου. Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της θερμικής οξείδωσης, η 
διεπιφάνεια Si-SiO2 κινείται συνέχεια μέσα στο υπόστρωμα Si, λόγω της διεύρυνσης του 
όγκου του, ώστε η εξωτερική επιφάνεια SiO2 να μην βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την 
αρχική επιφάνεια του πυριτίου, κάτι που παρατηρείται στην οξείδωση LOCOS. Καθώς η 
διεύρυνση του όγκου του οξειδίου προκύπτει από την διαφορά στην πυκνότητα και το 
μοριακό βάρος ανάμεσα στο Si και το SiO2, μπορεί να υπολογιστεί πως με την 
ανάπτυξη ενός θερμικού οξειδίου πάχους d, θα καταναλωθεί ένα στρώμα Si περίπου 
ίσο με 0.45d, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1.1.1. Για να φτάσουν τα οξειδωτικά μέσα 
στην διεπιφάνεια Si – SiO2, πρέπει να ακολουθήσουν τρία συνεχόμενα βήματα: (1) 
μεταφέρονται από τον κυρίως όγκο του αερίου στην διεπιφάνεια μεταξύ οξειδίου και 
αερίου με ροή F1, (2) διαχέονται διαμέσω του αναπτυσσόμενου οξειδίου προς το 
υπόστρωμα του πυριτίου, με ροή F2 και (3) αντιδρούν με τα άτομα πυριτίου στην 
διεπιφάνεια Si – SiO2 με ροή F3.  

Όπως γενικά θεωρείται σε φαινόμενα μεταφορά μάζας σταθερής κατάστασης μέσα από 
μια διεπιφάνεια αερίου – στερεού, η ροή F1 του αερίου μπορεί να προσεγγιστεί 
γραμμικά από την σχέση  

)(h)( *

1 ossgg cccchF  , 

όπου cg και cs είναι αντίστοιχα οι συγκεντρώσεις των οξειδωτικών μέσων στον κυρίως 
όγκο του αερίου και  στην επιφάνεια του οξειδίου, , και hg είναι ο συντελεστής 
μεταφοράς μάζας της αέριας φάσης. Η προσέγγιση στο δεξί μέρος της σχέσης 
προκύπτει εφαρμόζοντας τον νόμο του Henry, ώστε να εκφραστεί η ροή F1, συναρτήσει 
των συγκεντρώσεων μέσα στο στερεό, όπου c* και c0 οι συγκεντρώσεις των οξειδωτικών 
μέσων σε κατάσταση ισορροπίας, στον κυρίως όγκο του οξειδίου και στην εξωτερική 
επιφάνεια του οξειδίου, αντίστοιχα και hs είναι ο συντελεστής μεταφοράς μάζας της 
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αέριας φάσης συναρτήσει των συγκεντρώσεων στο στερεό. Ο νόμος του Henry θεωρεί 
πως δεν υπάρχουν φαινόμενα διάσπασης στην επιφάνεια αερίου – οξειδίου, 
υποδηλώνοντας πως τα είδη που κινούνται διαμέσω του οξειδίου είναι μοριακά. Η ροή 
F2 των οξειδωτικών μέσων διαμέσω του οξειδίου θεωρείται πως ελέγχεται από διάχυση 
σταθερής κατάστασης, και δίνεται από την σχέση  

dccDF io /)(2  , 

όπου D είναι ο συντελεστής διάχυσης και ci είναι η συγκέντρωση των οξειδωτικών 
μέσων μέσα στο οξείδιο, παρακείμενα στην διεπιφάνεια πυριτίου-οξειδίου. Τέλος, 
θεωρώντας πως ο ρυθμός της αντίδρασης της ξηρής ή της υγρής οξείδωσης που 
πραγματοποιείται στην διεπιφάνεια Si-SiO2 είναι ανάλογος της ci, σύμφωνα με την 
σχέση 

is ckF 3  , 

όπου ks είναι η σταθερά του ρυθμού της χημικής αντίδρασης για την οξείδωση.  

Στην σταθερή κατάσταση, ισχύει 321 FFFF  . Για να υπολογιστεί ο ρυθμός 

ανάπτυξης του οξειδίου, πρέπει να καθοριστεί και το μέγεθος Ν1, όπου είναι ο αριθμός 
των οξειδωτικών μορίων που ενσωματώνονται μέσα σε ένα μοναδιαίο όγκο οξειδίου. 
Καθώς το οξείδιο έχει 2.2*1022  μόρια SiO2 /cm3, στην περίπτωση της ξηρής οξείδωσης, 
όπου ένα μόριο O2 ενσωματώνεται σε κάθε ένα μόριο SiO2, η ποσότητα Ν1 ισούται με 
2.2*1022 cm-3, ενώ η ποσότητα αυτή είναι διπλάσια στην περίπτωση της υγρής 
οξείδωσης. Έτσι, η ροή των οξειδωτικών μέσων που φτάνουν στην διεπιφάνεια Si-SiO2 

δίνεται από την σχέση  
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*

1  . 

Λύνοντας την διαφορική εξίσωση, τελικά προκύπτει 

)(2  tBdAd , όπου )11(2
ss hk

DA  , 
1

*

2
N

cDB  , και τ είναι η 

παράμετρος που αναπαριστά την μετατόπιση στην συντεταγμένη του χρόνου που 
ερμηνεύει το αρχικό υμένιο οξειδίου. Σε αυτή την γενική σχέση οι δύο οριακές 

περιπτώσεις είναι οι εξής: για μεγάλους χρόνους οξείδωσης, όπου 
B

At
4

2

 , 

προκύπτει η παραβολική σχέση tBd 2 , όπου B είναι η σταθερά του παραβολικού 

ρυθμού. Για μικρούς χρόνους οξείδωσης, όπου 



4

)(
2At  , προκύπτει η γραμμική 

σχέση )(  t
A

B
d , όπου Β/Α είναι η σταθερά του γραμμικού ρυθμού. Η παραβολική 

και η γραμμική σχέση περιγράφουν τις περιπτώσεις που κυριαρχεί η διάχυση και η 
αντίδραση, αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1.1.2, τα πειραματικά αποτελέσματα 
ακολουθούν την μεικτή γραμμική-παραβολική σχέση πολύ καλά σε μια ευρεία περιοχή 
συνθηκών οξείδωσης.  
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Σχήμα 2.1.1.2 Γενική σχέση για την οξείδωση πυριτίου και οι δύο προσεγγίσεις 

 

Στο σχήμα 2.1.1.3 φαίνεται η εξάρτηση από την θερμοκρασία των σταθερών του 
γραμμικού και παραβολικού ρυθμού. 

 

Σχήμα 2.1.1.3 Εξάρτηση από την θερμοκρασία των σταθερών του γραμμικού και του παραβολικού 
ρυθμού για την υγρή και την ξηρή οξείδωση του πυριτίου 

 

Η εξάρτηση του συντελεστή παραβολικού ρυθμού Β είναι εκθετική με ενέργεια 
ενεργοποίησης Εa ίση με 0.71 eV και 1.24 eV, για την ξηρή και την υγρή οξείδωση, 
αντίστοιχα. Αυτές οι ενέργειες ενεργοποίησης είναι πολύ κοντά στις αντίστοιχες για τις 
σταθερές διάχυσης που αναφέρονται για το H2O και το O2 μέσα από άμορφο πυρίτιο 
(που έχει δομή παραπλήσια με την δομή του θερμικού SiO2). Στην γραμμική περιοχή 
όπου η οξείδωση καθορίζεται από την αντίδραση, η σταθερά γραμμικού ρυθμού B/A 
επίσης εξαρτάται εκθετικά από την θερμοκρασία, με ενέργεια ενεργοποίησης περίπου 2 
eV  και για τα δύο οξειδωτικά μέσα. Οι Deal και Grove έδειξαν πως αυτές οι τιμές 
απεικονίζουν την εξάρτηση από την θερμοκρασία του συντελεστή ks που σχετίζεται με 
την αντίδραση στην επιφάνεια. Επίσης έδειξαν πως η παραπάνω ενέργεια 
ενεργοποίησης είναι συγκρίσιμη με την ενέργεια των 1.83 eV που απαιτείται για να 
σπάσει ένας δεσμός Si-Si. Καθώς το μοντέλο των Deal-Grove είναι απλό και συμφωνεί 
άριστα με τα πειραματικά δεδομένα σε μια μεγάλη περιοχή συνθηκών οξείδωσης, είναι 
αυτό που χρησιμοποιείται συνήθως. Ωστόσο, υπάρχουν και διάφορες παρατηρήσεις 
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που δεν μπορούν να εξηγηθούν από αυτό το απλό μοντέλο: (1) η ανάπτυξη λεπτών 
οξειδίων (είτε με ξηρή είτε με υγρή οξείδωση) με d<10 nm, (2) η μη αναλογική εξάρτηση 
με την αύξηση της μερικής πίεσης των οξειδωτικών μέσων που παρατηρείται για τις 
σταθερές γραμμικού ρυθμού της ξηρής οξείδωσης, γεγονός που διαφωνεί με την 
θεώρηση του νόμου του Henry, (3) η ενίσχυση της οξείδωσης του ισχυρά εμφυτευμένου 
με προσμείξεις πυριτίου, που δείχθηκε πειραματικά να προέρχεται κυρίως από τις 
αυξημένες σταθερές γραμμικού ρυθμού, (4) τα δισδιάστατα φαινόμενα που προκαλούν 
ενίσχυση της οξείδωσης και τοπική λέπτυνση σε ανομοιόμορφες επιφάνειες πυριτίου 
όπως οι γωνίες σε κοιλότητες και (5) η ανάπτυξη των φυσικών οξειδίων, που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί γρήγορα, ακόμα και στον αέρα, σε θερμοκρασία δωματίου.  

Για να εξηγηθούν τα παραπάνω φαινόμενα, προτάθηκαν πολλές ιδέες που προήλθαν 
κυρίως από τροποποίηση του μοντέλου των Deal-Grove.  

Η τεχνική της οξείδωσης που επιλέγεται εξαρτάται από το πάχος και τις ιδιότητες του 
οξειδίου που απαιτούνται. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.1.1.3, η ανάπτυξη οξειδίου 
σε υδρατμούς είναι πολύ πιο γρήγορη από αυτήν σε καθαρό οξυγόνο. Έτσι, η υγρή 
οξείδωση είναι βασικά περισσότερο κατάλληλη για την ανάπτυξη παχέων οξειδίων, 
όπως οξείδια τοπικής απομόνωσης LOCOS και όχι για λεπτά οξείδια πύλης, σε 
αντίθεση με την ξηρή οξείδωση. Ωστόσο, στην τεχνολογία πάρα πολύ μεγάλης κλίμακας 
ολοκλήρωσης είναι προτιμότερο να χρησιμοποιοηθεί για τα λεπτά οξείδια πύλης η ξηρή 
οξείδωση, παρά η υγρή. Παρόλα αυτά, γενικά, η οξείδωση σε πάρα πολύ μικρές 
θερμοκρασίες μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα υποβαθμισμένες ιδιότητες του οξειδίου, 
όπως αυξημένη πυκνότητα φορτίων καθορισμένης θέσης και ενισχυμένη τοπική 
λέπτυνση. Επιπλέον, ακόμα και η ξηρή οξείδωση στην σχετικά χαμηλή θερμοκρασία 
των 900°C, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα οξείδια πάχους 10 nm, 
πολύ γρήγορα, σε 10 λεπτά, που είναι ένας πολύ μικρός χρόνος για τους συνήθεις 
φούρνους που θερμαίνονται με αντίσταση. Αυτή η ανεπάρκεια έχει προωθήσει πιο 
σύγχρονες τεχνικές όπως  η επιβραδυνόμενη οξείδωση σε ένα πιο λιγότερο οξειδωτικό 
περιβάλλον και η οξείδωση σε μικρό χρόνο χρησιμοποιώντας φούρνο για γρήγορες 
θερμικές διεργασίες. Στα πρώτα χρόνια της ιστορίας της τεχνολογίας MOS, η μόλυνση 
από ιόντα νατρίου (Na) ήταν σημαντικό θέμα και για αυτόν τον λόγο η οξείδωση σε 
περιβάλλον οξυγόνου (Ο2) αναμειγμένου με αρκετό ποσοστό επί τις εκατό υδροχλωρίου 
(HCl) – η ονομαζόμενη οξείδωση υδροχλωρίου – ήταν συχνά προτιμητέα, παρόλο που 
η οξείδωση ενισχύεται με την επίδραση του HCl και πρέπει να δίνεται προσοχή στον 
χειρισμό του HCl. Η τεχνική της οξείδωσης με HCl είχε αναφερθεί πως είχε τα πρόσθετα 
πλεονεκτήματα των λιγότερων καταρρεύσεων του οξειδίου και των λιγότερων 
διεπιφανειακών καταστάσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, αυτού του είδους η τεχνική 
φαίνεται να χρησιμοποιείται σε έναν μικρό αριθμό εργοστασίων.  

Καθώς το πάχος του οξειδίου ελαττώνεται σε μερικά νανόμετρα, η παρουσία ενός 
υμενίου φυσικού οξειδίου είναι συνεχώς όλο και πιο σημαντική. Όπως φαίνεται στο 
σχήμα 2.1.1.4, ένα φυσικό οξείδιο πάχους 0.2 nm – 0.4 nm υπάρχει από την αρχή, 
καθώς έχει αναπτυχθεί κυρίως κατά την διάρκεια του καθαρισμού πριν την οξείδωση, 
στο βήμα του ξεπλύματος με νερό μετά από την εμβάπτιση σε διάλυμα υδροφθορικού 
οξέος (HF).  
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Σχήμα 2.1.1.4 Το πάχος του φυσικού οξειδίου συναρτήσει του χρόνου έκθεσης των δισκίων στον 
αέρα (42% σχετική υγρασία) σε θερμοκρασία δωματίου. Το ένθετο απεικονίζει το μοντέλο Cabrera 

– Mott που επεξηγεί την ανάπτυξη του φυσικού οξειδίου. 

 

Είναι πολύ ενδιαφέρον πως το φυσικό οξείδιο αναπτύσσεται βηματικά παρά 
συνεχόμενα, στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου, υποδηλώνοντας πως η ανάπτυξη 
αυτού πραγματοποιείται στρώμα με στρώμα. Η ανάπτυξη σε 0.54 nm και παχύτερων 
υμενίων μεταξύ 0.54 nm και 0.76 nm είναι δυνατόν να αντιστοιχεί σε δύο στρώματα και 
ένα στρώμα μοριακής διάταξης στο φυσικό οξείδιο, αντίστοιχα. Έχει επίσης αναφερθεί 
πως η ανάπτυξη του φυσικού οξειδίου ενισχύεται πολύ αυξάνοντας την συγκέντρωση 
του νερού (H2O), με την μορφή υγρασίας, στον αέρα. Καθώς η ανάπτυξη του φυσικού 
οξειδίου δεν μπορεί να εξηγηθεί από το απλό μοντέλο των Deal-Grove, έχει συχνά 
ερμηνευθεί από το μοντέλο των Cabrera – Mott, το οποίο είχε αρχικά προταθεί για την 
οξείδωση μετάλλων. Όπως φαίνεται στο ένθετο σχηματικό του σχήματος 2.1.1.4, 
κάποιο ποσοστό από το απορροφούμενο οξυγόνο ιονίζεται από τα ηλεκτρόνια που 
έρχονται από το υπόστρωμα πυριτίου διαμέσω ενός πολύ λεπτού υμενίου οξειδίου με 
φαινόμενο σήραγγος, δημιουργώντας μια διαφορά δυναμικού ΔV, πρόχειρα 1 V, 
εγκάρσια στο στρώμα οξειδίου. Όταν το πάχος του φυσικού οξειδίου, d, είναι πολύ 
μικρό, το ηλεκτρικό πεδίο που προκύπτει, ΔV/d, είναι τόσο ισχυρό, ώστε να ενισχύει την 
κίνηση ολίσθησης των οξειδωτικών ιόντων. Αυτό το μοντέλο προβλέπει μια σχεδόν 
λογαριθμική ανάπτυξη με τον χρόνο, που είναι δυνατόν να παρουσιάζει σημαντική 
συμφωνία με τις πειραματικές παρατηρήσεις πως το φυσικό οξείδιο δύσκολα 
αναπτύσσεται πέρα από ένα συγκεκριμένο πάχος.  

(γ) Κατεργασία μετά την οξείδωση: Μετά την ανάπτυξη ενός υμενίου οξειδίου στο 
επιθυμητό πάχος, τα δισκία ανοπτήσονται, συνήθως σε αδρανές περιβάλλον σε 
θερμοκρασία που είναι ίδια ή λίγο υψηλότερη από την θερμοκρασία οξείδωσης, 
ακριβώς πριν βγουν από τον φούρνο. Αυτή η διεργασία ονομάζεται ανόπτηση μετά την 
οξείδωση (Post-Oxidation Anneal, POA) και είναι απαραίτητη ώστε να βελτιωθούν τα 
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του υμενίου του οξειδίου. Αφού τα δισκία βγουν από τον 
φούρνο, ένα υμένιο πύλης πολυκρυσταλλικού πυριτίου εναποτίθεται στην συνέχεια, όσο 
πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να διατηρηθεί η γυμνή επιφάνεια του οξειδίου καθαρή. 
Υπάρχει ένα ακόμα σημαντικό βήμα ανόπτησης που ονομάζεται ανόπτηση μετά την 
επιμετάλλωση (Post-Metallization Anneal, PMA), που πραγματοποιείται  σαν τελικό 
βήμα της διεργασίας μετά την εναπόθεση ενός στρώματος αλουμινίου, συνήθως σε 
ατμόσφαιρα που εμπεριέχει υδρογόνο (H2) σε θερμοκρασία μεταξύ 400°C και 450°C. Η 
ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση είναι απαραίτητη ώστε να εξαληφθούν οι 
καταστροφές και ιδιαίτερα οι διεπιφανειακές καταστάσεις που εισάγονται σε 
προηγούμενα βήματα διεργασιών. 
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2.1.2 Επίδραση της νόθευσης στην θερμική οξείδωση [3] 

Το ισχυρά νοθευμένο πυρίτιο οξειδώνεται με μεγαλύτερο ρυθμό από το ασθενέστερα 
νοθευμένο υλικό. Λεπτομερείς μελέτες για νοθευμένο υλικό με βόριο και φωσφόρο 
έχουν δείξει αξιοσημείωτες διαφορές στην συμπεριφορά τους ως προς την ανάπτυξη 
οξειδίου. Έτσι, κατά την διάρκεια της οξείδωσης, το βόριο προτιμά να ενσωματώνεται 
στο διοξείδιο του πυριτίου λόγω του σχετικά μικρού συντελεστή διαχωρισμού του 
( 0.15 με 0.3), που ορίζεται ως ο λόγος της συγκέντρωσης των προσμείξεων στο 
πυρίτιο, σε κατάσταση ισορροπίας, προς τον λόγο της αντίστοιχης συγκέτρωσης στο 
οξείδιο. Αυτό οδηγεί στην εξασθένιση της δομής των δεσμών του υμενίου του διοξειδίου 
του πυριτίου και σε μια αύξηση της διαχυτότητας των οξειδωτικών μέσων διαμέσω 
αυτού. Από την άλλη μεριά, ο φωσφόρος έχει μεγάλο συντελεστή διαχωρισμού ( 10), 
οπότε δύσκολα ενσωματώνεται στο αναπτυσσόμενο οξείδιο και συσσωρεύεται στην 
διεπιφάνεια Si- SiO2. Αυτό προκαλεί μια αύξηση στον ρυθμό της αντίδρασης, με μια 
αντίστοιχη αύξηση στην σταθερά του γραμμικού ρυθμού. Ωστόσο, η έλλειψη της 
ενσωμάτωσης του φωσφόρου στο οξείδιο, έχει σαν αποτέλεσμα η σταθερά του 
παραβολικού ρυθμού να είναι σχετικά ανεξάρτητη από την νόθευση. Πειραματικά 
δεδομένα που υποδηλώνουν το μέγεθος αυτών των σταθερών των ρυθμών φαίνονται 
στο σχήμα 2.1.2.1 για μια υγρή οξείδωση που πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 900°C 
και απεικονίζει αυτά τα φαινόμενα.  

 

Σχήμα 2.1.2.1 Σταθερά ρυθμού συναρτήσει του επιπέδου των προσμείξεων φωσφόρου στο 
υπόστρωμα για οξείδωση στους 900°C. 

 

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, αναμένεται πως ο ρυθμός ανάπτυξης οξειδίου σε 
πυρίτιο νοθευμένο με βόριο και φωσφόρο, εξαρτάται από το αν η διεργασία της 
οξείδωσης βρίσκεται στην γραμμική ή στην παραβολική περιοχή. Με τις απαιτήσεις 
στην τεχνολογία πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης για αυξημένη πυκνότητα, 
υπάρχει ανάγκη για λεπτά οξείδια ανεπτυγμένα σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό 
φανερώνει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα σε διατάξεις όπως τα τρανζίστορς n+-p-n, όπου ο 
ρυθμός ανάπτυξης του οξειδίου πάνω από την περιοχή του εκπομπού που είναι ισχυρά 
νοθευμένη με φωσφόρο, μπορεί να είναι 2 με 5 φορές μεγαλύτερος από τον ρυθμό 
οξείδωσης σε γειτονικές περιοχές, όπου η νόθευση είναι ασθενής. Αυτό οδηγεί σε 
μεγάλες διακυμάνσεις στο πάχος του οξειδίου, με επακόλουθο την πιθανότητα κακών 
μεταλλικών διασυνδέσεων που τοποθετούνται πάνω από το οξείδιο.  

Οι μεταβολές στην ανάπτυξη του οξειδίου γενικά δεν αποτελούν πρόβλημα στις 
περιπτώσεις όπου η οξείδωση περιορίζεται από διάχυση. Αυτό οφείλεται μερικώς στο 
γεγονός πως το τελικό οξείδιο είναι σχετικά παχύ πάνω από όλες τις περιοχές του 
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ημιαγωγού. Επιπρόσθετα, η μεταβολή στον ρυθμό οξείδωσης με την συγκέντρωση 
νόθευσης είναι σημαντική μόνο στο νοθευμένο με βόριο πυρίτιο, το οποίο δεν μπορεί να 
νοθευτεί ισχυρά, όπως στην περίπτωση του φωσφόρου, λόγω του μεγάλου συντελεστή 
μη προσαρμογής αυτού του ατόμου πρόσμειξης. Σαν αποτέλεσμα, η αύξηση του 
ρυθμού οξείδωσης στο νοθευμένο με βόριο πυρίτιο γενικά δεν είναι μεγαλύτερη από 
20%, συγκριτικά με αυτόν πάνω από το μη νοθευμένο πυρίτιο.  

 

2.1.3  Εξάρτηση της θερμικής οξείδωσης από την κρυσταλλογραφική διεύθυνση 

Ο ρυθμός της παραβολικής ανάπτυξης έχει βρεθεί πως είναι ανεξάρτητος της 
κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης, κατά την διάρκεια της οξείδωσης. Αυτό είναι λογικό, 
καθώς αυτή η παράμετρος είναι ένα μέτρο της διαχυτότητας των οξειδωτικών μέσων 
διαμέσω ενός άμορφου υμενίου διοξεδίου του πυριτίου. Αντίθετα, ο ρυθμός της 
γραμμικής αντίδρασης, σχετίζεται με τον ρυθμό ενσωμάτωσης των ατόμων πυριτίου στο 
πλέγμα του διοξειδίου του πυριτίου. Αυτός, με την σειρά του, είναι συνάρτηση της 
συγκέντρωσης των ατόμων στην επιφάνεια του πυριτίου και έτσι είναι εξαρτούμενος 
από την κρυσταλλογραφική διεύθυνση. Η επιφανειακή πυκνότητα των ατόμων πυριτίου 
στο επίπεδο (111) είναι μεγαλύτερη από αυτή στο επίπεδο (100), οπότε θα μπορούσε 
να περιμένει κάποιος πως η σταθερά του γραμμικού ρυθμού στο (111) πυρίτιο να είναι 
κάπως μεγαλύτερη από αυτή στο (100) πυρίτιο. Αυτό όντως φαίνεται στο σχήμα 2.1.3.1 
[3]. 

 

Σχήμα 2.1.3.1 : Σταθερά παραβολικού ρυθμού συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

 

Η παραπάνω συζήτηση είναι υπεραπλουστευμένη, ωστόσο, καθώς λαμβάνει υπ΄όψιν 
την τρισδιάστατη φύση της ατομικής δομής του πυριτίου, όπου τα άτομα στο 
χαμηλότερο επίπεδο είναι μερικώς επισκιασμένα από τα γειτονικά άτομα στο 
υψηλότερο επίπεδο ή τα σχετικά μεγέθη των ατόμων πυριτίου και οξυγόνου. Αυτά τα 
σύνθετα φαινόμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξήγηση της κάπως 
μεγαλύτερης μεταβολής του γραμμικού ρυθμού [(111):(100) = 1.68:1], από αυτήν που 
λαμβάνει υπ’όψιν μόνο την πυκνότητα των ατόμων (1.16:1). 

 



Ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσματος και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός του  

Μ.Ε.Βλαχοπούλου 61 

2.1.4 Συστήματα οξείδωσης 

Η ανάπτυξη του οξειδίου πραγματοποιείται σε σωλήνα διάχυσης από χαλαζία, όπου το 
πυρίτιο διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 900°C και 1200°C. Συχνά, ένα κεραμικό 
κάλυμμα υψηλής πυκνότητας χρησιμοποιείται σαν ένας φραγμός στην διάχυση του 
νατρίου, που αποτελεί μόλυνση στα θερμαινόμενα στοιχεία του φούρνου. Μερικά 
συστήματα χρησιμοποιούν σωλήνες διάχυσης από καθαρό πυρίτιο, που παρέχει τον 
υψηλότερο βαθμό καθαρότητας και ελευθερίας από μόλυνση νατρίου. Οι διαδικασίες 
υγρής οξείδωσης είναι αρκετά γρήγορες, αλλά καταλήγουν σε σχετικά πορώδη υμένια 
διοξειδίου του πυριτίου. Αυτά τα οξείδια χρησιμοποιούνται σε γενικές εφαρμογές, όπως 
επιφανειακή κάλυψη και περιορισμό της διάχυσης. Η εμπειρία έχει δείξει πως η χρήση 
ατμού για τον σκοπό αυτό, οδηγεί σε οξείδια χαμηλής ποιότητας, λόγω της ενέργειας 
της εγχάραξης και της δημιουργίας κοιλοτήτων της περίσσειας νερού. Συνεπώς, αυτό το 
βήμα συνήθως πραγματοποιείται με ροή ενός αερίου-φορέα διαμέσω ενός μηχανήματος 
δημιουργίας φυσαλίδων νερού, του οποίου η θερμοκρασία διατηρείται κάτω από το 
σημείο βρασμού. Μια θερμοκρασία των 95°C συνήθως χρησιμοποιείται  και αντιστοιχεί 
σε πίεση υδρατμών περίπου 640 torr (0.842 atm). Το αέριο-φορέας είναι κυρίως κάποιο 
αδρανές στοιχείο (άζωτο ή αργό), καθώς η οξείδωση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά 
στους υδρατμούς. Επίσης, πυρογενικά συστήματα νερού χρησιμοποιούνται για υγρή 
οξείδωση και είναι κατάλληλα για βιομηχανικό περιβάλλον. Σε αυτά, καθαρό υδρογόνο 
και οξυγόνο τροφοδοτούνται άμεσα στον σωλήνα διάχυσης, όπου αντιδρούν για να 
σχηματίσουν υδρατμούς. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν την ευρεία μεταβολή των 
μερικών πιέσεων του H2O. Επιπρόσθετα, αποφεύγουν την χρήση μηχανήματος 
δημιουργίας φυσαλίδων νερού και όλα τα ενοχλητικά προβλήματα που σχετίζονται με το 
συνεχές ξαναγέμισμα και το καθάρισμα αυτού. Χαρακτηριστικά υψηλής ασφάλειας 
κατασκευάζονται σε αυτά τα συστήματα, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα των 
εκρήξεων με αυτούς τους συνδυασμούς αερίων. Τα οξείδια που αναπτύσσονται σε 
περιβάλλον ξηρού οξυγόνου είναι πυκνά και έχουν μια σχετικά χαμηλή συγκέντρωση 
παγίδων και διεπιφανειακών καταστάσεων. Συνεπώς, τα οξείδια πύλης για κυκλώματα 
βασισμένα στην τεχνολογία MOS κατασκευάζονται με αυτή την διαδικασία, με 
λεπτομερείς προφυλάξεις ώστε να εξασφαλιστεί ένα καθαρό, ελεύθερο από νάτριο 
σύστημα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το οξυγόνο να είναι πραγματικά ξηρό, καθώς 
ακόμα και 25 ppm νερού θα μεταβάλλουν σημαντικά τον ρυθμό ανάπτυξης, καθώς και 
τις επακόλουθες ιδιότητες του οξειδίου.  Για τον λόγο αυτό, ένα ολοκληρωμένο 
ξεχωριστό σύστημα αφιερώνεται συνήθως στην ανάπτυξη οξειδίων πύλης.  

Στα σχήματα 2.1.4.1 (α) και (β) φαίνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης για υμένια οξειδίου σε 
95°C H2O, για το πυρίτιο (100) και (111), αντίστοιχα [3]. 

  

Σχήμα 2.1.4.1 Ρυθμός ανάπτυξης οξειδίου για υγρή οξείδωση: (α) για (100) πυρίτιο και (β) για (111) 
πυρίτιο. 
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Οι ρυθμοί ανάπτυξης για το ξηρό οξυγόνο φαίνονται στα σχήματα 2.1.4.2 (α) και (β). 

  

Σχήμα 2.1.4.2 Ρυθμός ανάπτυξης οξειδίου για υγρή οξείδωση: (α) για (100) πυρίτιο και (β) για (111) 
πυρίτιο. 

 

Παρατηρείται πως η αντίδραση περιορίζεται από διάχυση στο μεγαλύτερο μέρος της 
οξείδωσης και πως η ανάπτυξη οξειδίου με υδρατμούς είναι σημαντικά πιο γρήγορη 
από ότι με το ξηρό οξυγόνο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην σημαντικά μεγαλύτερη 
διαλυτότητα σε στερεό των υδρατμών στο διοξείδιο του πυριτίου. Στο σχήμα 2.1.4.3 
φαίνεται ο ρυθμός οξείδωσης για το (100) πυρίτιο στην περιοχή αυξημένης οξείδωσης, 
χρησιμοποιώντας ξηρό οξυγόνο. 

 

Σχήμα 2.1.4.3 Ρυθμός ανάπτυξης οξειδίου για την πρώιμη φάση της ξηρής οξείδωσης, για (100) 
πυρίτιο. 

 

 Αυτό το σχήμα σχετίζεται με την ανάπτυξη των οξειδίων πύλης στις διατάξεις MOS που 
κατασκευάζονται σε αυτόν τον προσανατολισμό. Σε αυτή την περίπτωση, μεγάλη 
προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να επιτευχθούν ομοιόμορφα οξείδια υψηλής ποιότητας, 
τα οποία είναι ελεύθερα από κενά. Οι τεχνικές συμπεριλαμβάνουν προσεκτικό 
καθαρισμό του υποστρώματος πριν την οξείδωση, ανάπτυξη σε χαμηλή θερμοκρασία 
και χρήση ελαττωμένων πιέσεων. Πρόσθετες τεχνικές όπως ανάπτυξη παρουσία 
αλογόνων και γρήγορη θερμική διεργασία, επίσης χρησιμοποιούνται για αυτόν τον 
σκοπό. Πάρα πολύ παχιά στρώματα (> 1μm) συχνά απαιτούνται για χρήση σαν οξείδια 
πεδίου στην κατασκευή μικροκυκλωμάτων. Η ανάπτυξη αυτών των οξειδίων σε 
ατμοσφαιρική πίεση απαιτεί μεγάλους χρόνους ανάπτυξης σε μεγάλες θερμοκρασίες και 
οδηγεί σε πολυκρυσταλλικά υμένια φτωχής ποιότητας που τείνουν να καταστραφούν 
κατά την διάρκεια περαιτέρω διεργασιών. Η χρήση τεχνικών οξείδωσης σε υψηλές 
πιέσεις μπορεί να εξαλείψει αυτά τα προβλήματα, καθώς επιτρέπουν να 
πραγματοποιείται η ανάπτυξη υμενίων σε χαμηλότερες. Η ανάπτυξη σε χαμηλές 
θερμοκρασίες είναι επίσης επιθυμητή σε εφαρμογές της τεχνολογίας πολύ μεγάλης 
κλίμακας ολκλήρωσης όπου απαιτείται τοπική οξείδωση των εκτεθειμένων περιοχών 
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μιας επιφάνειας πυριτίου προστατευμένης στις υπόλοιπες περιοχές. Η κίνηση των 
προσμείξεων που έχουν διαχυθεί κατά την διάρκεια οξείδωσης σε χαμηλή θερμοκρασία 
είναι σημαντικά ελαττωμένη, οπότε η τεχνική αυτή είναι ιδανική για μικρές γεωμετρίες. 
Τέλος, η οξείδωση σε υψηλές πιέσεις και σε θερμοκρασίες χαμηλές όσο οι 700°C, έχει 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη οξειδίων πύλης των οποίων οι ιδιότητες διηλεκτρικής 
κατάρρευσης είναι ανώτερες από αυτές των οξειδίων που αναπτύσσονται σε 
ατμοσφαιρική πίεση. Το σχήμα 2.1.4.4 δείχνει τους ρυθμούς ανάπτυξης που μπορούν 
να επιτευχθούν κατά την διάρκεια μιας ώρας οξείδωσης σε υψηλή πίεση σε περιβάλλον 
υδρατμών και υποδηλώνει το βαθμό της αύξησης που μπορεί να επιτευχθεί [3]. 

 

Σχήμα 2.1.4.4 Ανάπτυξη υγρού οξειδίου σε αυξημένες πιέσεις. 

 

Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση της σταθεράς του παραβολικού ρυθμού, που 
μεταβάλλεται σχεδόν γραμμικά με την μερική πίεση του Η2Ο. Θερμική οξείδωση του 
πυριτίου έχει επίσης πραγματοποιηθεί με ξηρό οξυγόνο στην υψηλή πίεση των 140 
atm. Σε αυτή την περίπτωση οι ρυθμοί οξείδωσης στους 800°C έχουν βρεθεί 
συγκρίσιμοι με αυτούς στις υγρές οξειδώσεις στους 1200°C. Η γρήγορη θερμική 
ανόπτηση ακολουθούμενη από γρήγορη θερμική ανόπτηση έχει χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή λεπτών οξειδίων υψηλής ποιότητας για εφαρμογές οξειδίων πύλης στην 
τεχνολογία MOS. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται μερικές φορές ένας κύκλος 
δύο βημάτων, που αποτελείται από γρήγορη θερμική οξείδωση σε ξηρό οξυγόνο, 
ακολουθούμενη από γρήγορη θερμική ανόπτηση σε άζωτο, για 30-60 sec στους 
1050°C. Η λειτουργία αυτού του δεύτερου βήματος είναι να αυξήσει την πυκνότητα του 
οξειδίου και οδηγεί στην βελτίωση της διηλεκτρικής αντοχής, ως προς το ηλεκτρικό 
πεδίο κατάρρευσης,  σε τιμές πάνω από 10 MV/ cm. Επιπρόσθετα, οι Si – SiO2 
διεπιφανειακές καταστάσεις ελαττώνονται κατά 25%, σαν αποτέλεσμα αυτού του 
βήματος. Στο σχήμα 2.1.4.5 φαίνεται του πάχος του οξειδίου σαν συνάρτηση του 
χρόνου οξείδωσης και της θερμοκρασίας, που κατασκευάζεται με την διεργασία δύο 
βημάτων, γρήγορης θερμικής οξείδωσης/ γρήγορης θερμικής ανόπτησης, που 
περιγράφηκε. 
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Σχήμα 2.1.4.5 Ρυθμός ανάπτυξης οξειδίου με γρήγορη θερμική οξείδωση. 

 

Η πυκνότητα των ξηρών οξειδίων είναι τυπικά 2.25 g•cm-3, ενώ η αντίστοιχη τιμή για τα 
οξείδια που αναπτύσσονται σε περιβάλλον υδρατμών είναι συνήθως 2.15. Η 
διηλεκτρική αντοχή αυτών των υγρά οξειδωμένων υμενίων είναι αντίστοιχα χαμηλότερη. 
Σε πολλές διαδικασίες οξείδωσης, είναι συνήθης τακτική να χρησιμοποιείται ένας 
συνδυασμός αυτών των διεργασιών, με την διαδικασία της οξείδωσης να αρχίζει και να 
καταλήγει σε ξηρό οξυγόνο, με ένα παρεμβαλλόμενο βήμα υγρής οξείδωσης.  

Για την κατασκευή οξειδίων πύλης στην τεχνολογία MOS, χρησιμοποιείται πάντα η ξηρή 
οξείδωση. Η τάση κατάρρευσης για τέτοια οξείδια, πάχους 500 Å, είναι τυπικά 50 V, 
δεδομένου ότι είναι ελεύθερα από κενά. Το πρόβλημα με τα κενά γίνεται πολύ σοβαρό 
όταν λεπτότερα οξείδια χρησιμοποιούνται σε αυτές τις διατάξεις.  

 

2.1.5  Οξείδωση με αλογόνα 

Η προσθήκη των αλογονικών στοιχείων κατά την διάρκεια της ξηρής οξείδωσης οδηγεί 
σε σημαντικές βελτιώσεις στις ηλεκτρονικές ιδιότητες του οξειδίου και του υποκείμενου 
πυριτίου. Τυπικά, το στοιχείο του αλογόνου χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό. 
Οξειδία με ενσωματωμένο αλογόνο έχουν βρεθεί να έχουν αυξημένη διηλεκτρική 
αντοχή, με το αντίστοιχο πεδίο κατάρρευσης συχνά να ξεπερνά τα 10 MV/cm, με 
αποτέλεσμα διατάξεις MOS με βελτιωμένη ευστάθεια κατωφλίου. Επιπρόσθετα, 
αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των οξειδίων αποτελεί η βελτίωση του χρόνου ζωής του 
πυριτίου, όπως και η ελάττωση του αριθμού των συσσωματωμάτων στην επιφάνεια του 
πυριτίου. 

Μια ποικιλία από ουσίες που εμπεριέχουν χλώριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
αυτόν τον σκοπό, με πιο συνηθισμένες το αέριο χλώριο και το άνυδρο HCl. Πρόσφατα, 
υπάρχει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον στο τριχλωροαιθυλένιο (C2HCl3, TCE) και στο 1,1,1-
τριχλωροαιθάνιο (C2H3Cl3), καθώς είναι λιγότερο διαβρωτικά και μπορούν άμεσα να 
χρησιμοποιηθούν στην διάταξη με το μηχάνημα δημιουργίας φυσαλίδων. Όλα τα 
παραπάνω υλικά είναι διαθέσιμα στην τάξη της καθαρότητας που απαιτεί η 
μικροηλεκτρονική.  

Όταν συμμετέχει ένα από αυτά τα είδη αντιδραστηρίων, το χλώριο έχει βρεθεί να 
συγκεντρώνεται σαν ουδέτερο είδος στην διεπιφάνεια Si – SiO2, ή κοντά σε αυτήν, κατά 
την διάρκεια της θερμικής οξείδωσης. Αυτό το γεγονός έχει έναν αριθμό συνεπειών. 
Αρχικά, αλληλεπιδρά με γρήγορα κινούμενες προσμείξεις που βρίσκονται βαθιά στο 
πυρίτιο και τις απομακρύνει μετατρέποντάς τες στα χλωρίδιά τους. Αυτό οδηγεί σε 
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βελτιωμένο χρόνο ζωής του υλικού πάνω στο οποίο αναπτύσσεται αυτό το αλογονικό 
οξείδιο. Επίσης, σε θερμοκρασίες πάνω από 1060°C, συλλαμβάνει ιόντα Na+ και 
σχηματίζει ουδέτερα είδη. Έτσι απομακρύνει αποτελεσματικά αυτά τα πολύ ευκίνητα 
ιόντα και βελτιώνει σημαντικά την ευστάθεια του κατωφλίου των διατάξεων MOS. Έχει 
δειχθεί πως ένα μικρό ποσοστό από το συνολικό χλώριο στην διεπιφάνεια συμμετέχει 
σε αυτήν την ολοκληρωμένη διεργασία σύλληψης. Η εισαγωγή των ειδών χλωρίου 
κατάτην διάρκεια της οξείδωσης πιστεύεται πως δημιουργεί πλεγματικά κενά στην 
επιφάνεια του πυριτίου, οδηγώντας στην μείωση του σχηματισμού των 
συσσωματωμένων ατελειών κατά την διάρκεια της οξείδωσης [3].  

Μέχρι 2.3   1015 άτομα ανά cm2 χλωρίου μπορούν να ενσωματωθούν μέσα στο οξείδιο, 
με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους και θέση κοντά στην διεπιφάνεια Si – 
SiO2. Ωστόσο, πάνω από αυτό το επίπεδο δημιουργείται μια φάση πλούσια σε χλώριο 
και υγρά συσσωματώματα (πιθανώς χλωροσιλάνες) βρίσκεται πως διαχωρίζονται στην 
διεπιφάνεια, καταλήγοντας σε επιφανειακή τραχύτητα και φυσαλίδες στο οξείδιο. Έτσι 
το οξείδιο γίνεται άχρηστο για την επόμενη φωτολιθογραφία και έτσι η χρήσιμη 
συγκέντρωση του HCl περιορίζεται σε 2-3%.  

Η εισαγωγή του χλωρίου κατά την διάρκεια της ξηρής οξείδωσης οδηγεί σε αύξηση του 
ρυθμού οξείδωσης. Συγκρίσιμα αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί όταν TCE 
χρησιμοποιείται σαν πηγή χλωρίου. Με την ενσωμάτωση του χλωρίου και οι δύο 
σταθερές του γραμμικού και του παραβολικού ρυθμού αυξάνουν. Ωστόσο, οι 
μηχανισμοί που συμμετέχουν στον ρυθμό ανάπτυξης δεν είναι ολότελα καταννοητοί.  

Θερμοδυναμικές μελέτες των προϊόντων διάσπασης των HCl και TCE έχουν σχεδόν 
ίσες μερικές πιέσεις χλωρίου, παρόλο που οι μερικές πιέσεις του HCl και του H2O είναι 
κατά έναν παράγοντα 10 μικρότερες στην περίπτωση του TCE. Έτσι, από τα ενεργά 
αέρια είδη που έχουν σαν αποτέλεσμα τον αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης είναι το χλώριο, 
ενώ το H2O και το HCl διαδραματίζουν ρόλο δεύτερης τάξης.  

Η οξείδωση σε μίγματα H2O/HCl προχωρά με τον ίδιο ρυθμό με την οξείδωση σε 
καθαρό H2O και προφανώς δεν ενσωματώνεται καθόλου χλώριο στο οξείδιο. Αυτό 
επειδή δεν υπάρχει αντίδραση μεταξύ H2O και HCl. Αυτά τα αποτελέσματα 
υποδηλώνουν πως το HCl δεν συμμετέχει στην διαδικασία οξείδωσης, συνεπώς ο 
ρυθμός ανάπτυξης δεν μεταβάλλεται.  

Πειράματα με οξείδωση με HCl έχουν δείξει πως τα οξείδια που αναπτύσσονται 
γρήγορα σε υψηλές θερμοκρασίες έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα ατελειών από αυτά 
που αναπτύσσονται πιο αργά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ( 900°C). Από την άλλη 
μεριά, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται υψηλές θερμοκρασίες (1060°C) ώστε να  
επιτυγχάνονται καλές προστατευτικές ιδιότητες με είδη που εμπεριέχουν χλώριο. Σαν 
αποτέλεσμα, κάποιες διεργασίες δύο βημάτων αναπτύχθηκαν για οξείδια που 
αναπτήσονται με HCl και με TCE. Σε αυτές τις διεργασίες ένα αρχικό οξείδιο 
αναπτύσσεται (με HCl ή TCE) στους 900°C. Αυτό ακολουθείται από ένα βήμα υψηλής 
θερμοκρασίας στους 1100°C περίπου και αποτελείται από μια ανόπτηση σε αέριο 
άζωτο και/ή μια οξείδωση σε περιβάλλον στοιχείων χλωρίου. Λεπτά οξείδια με 
διηλεκτρική αντοχή πάνω από 10 MV/cm έχουν επιτευχθεί, χρησιμοποιώντας αυτές τις 
προσεγγίσεις. Επιπρόσθετα, η πυκνότητα φορτίων καθορισμένης θέσης σε αυτά τα 
οξείδια είναι κατά έναν παράγοντα 2 χαμηλότερη από αυτή που επιτυγχάνεται με την 
ανάπτυξη σε ένα βήμα, ελεύθερη από χλώριο και σε χαμηλή θερμοκρασία. 

 

2.1.6 Μηχανική τάση 

Η οξείδωση του πυριτίου συμπεριλαμβάνει μια μεγάλη αύξηση του όγκου του, το 
μεγαλύτερο ποσοστό της οποίας πραγματοποιείται με επέκταση σε κατεύθυνση κάθετη 
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στην επιφάνεια. Ωστόσο, σημαντική αξονική συμπιεστική τάση έχει παρατηρηθεί όταν η 
ανάπτυξη του οξειδίου πραγματοποιείται στην θερμοκρασία όπου συμβαίνει ιξώδης ροή 
( 950°C) ή σε χαμηλότερη. Ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε περαιτέρω 
αύξηση της τάσης, λόγω των διαφορών στους συντελεστές θερμικής διαστολής του Si 
και του SiO2 (2.6   10-6 /K και 5   10-7 /K, αντίστοιχα). Η επακόλουθη διεπιφανειακή 
τάση είναι συμπιεστική και περίπου ίση με 2 – 4   109 dyn  cm-1. Αυτή είναι επαρκής 
για να δημιουργήσει εξαρμώσεις και να προκαλέσει αυξημένη διάχυση προσμείξεων στο 
υποκείμενο πυρίτιο [3]. Επίσης, αυτή η τάση τείνει να συγκετρώνεται στις άκρες των 
κοιλοτήτων που είναι ανοιγμένες στο οξείδιο, οδηγώντας σε διαχωρισμό α) των 
γρήγορα κινούμενων προσμείξεων όπως του χρυσού (που συχνά χρησιμοποιείται για 
έλεγχο του χρόνου ζωής) ή β) των στοιχείων μετάπτωσης  που μπορεί να υπάρχουν 
σαν μολύνοντα υλικά.  

Η συμπιεστική τάση λόγω της οξείδωσης αναγκάζει τα δισκίδια να λυγίζουν, έτσι ώστε η 
οξειδωμένη επιφάνεια να γίνεται κυρτή. Οπτικές μετρήσεις αυτής της καμπύλης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να ποσοτικοποιηθεί αυτή η τάση. 

 

2.1.7 Συσσωματωμένες ατέλειες που εισάγονται στην οξείδωση 

Οι συσσωματωμένες ατέλειες μπορούν να δημιουργηθούν κατά την διάρκεια της 
θερμικής οξείδωσης του πυριτίου με ξηρή ή υγρή διαδικασία. Πιστεύεται πως 
προκαλούνται από ημιτελή οξείδωση στην διεπιφάνεια Si – SiO2, που οδηγεί στον 
σχηματισμό ατελειών με δημιουργία πυρήνων στα κέντρα συμπιεστικής τάσης στο 
κυρίως μέρος ή στην επιφάνεια. Αυτά τα κέντρα σχετίζονται κυρίως με συσσωματώματα 
οξυγόνου στο πυρίτιο. Επιπρόσθετα, μηχανική καταστροφή που προκαλείται από αυτές 
τις τάσεις μπορεί επίσης να δράσει σαν κέντρα δημιουργίας πυρήνων για αυτές τις 
ατέλειες που εισάγονται στην οξείδωση.  

Και η υγρή και η ξηρή οξείδωση οδηγούν στον σχηματισμό συσσωματωμένων ατελειών, 
που μπορεί να έχουν μήκος 40 – 50 μm στο σημείο διείσδυσής τους στην επιφάνεια του 
πυριτίου. Η ανάπτυξή τους ενεργοποιείται θερμικά, με ενέργεια ενεργοποίησης 2.55 eV 
για την ξηρή οξείδωση και 2.37 eV για την υγρή οξείδωση. Αυτές οι τιμές είναι κοντά 
στην ενέργεια του δεσμού Si – O (2.2 eV), έχοντας συνυπολογίσει την διεπιφανειακή 
τάση [3].  

Οι συσσωματωμένες ατέλειες που εισάγονται στην οξείδωση μπορούν να 
συρρικνωθούν, ακόμα και να απαλειφθούν ολοκληρωτικά, με κατάλληλες μακρόχρονες 
θερμικές κατεργασίες σε υψηλές θερμοκρασίες σε μη οξειδωτική ατμόσφαιρα όπως το 
αργό. Η ενέργεια ενεργοποίησης της συρρίκνωσης είναι 5.2 eV. Αυτή είναι σχεδόν ίση 
με την ενέργεια ενεργοποίησης της αυτο-διάχυσης του πυριτίου (5.13 eV), 
συμπεραίνοντας πως η συρρίκνωση πιθανώς προκαλείται από την διάχυση των 
επιπλέον επιπέδων των ατόμων προς τα πλεγματικά κενά στο πυρίτιο.  

Η αρχική χρονική στιγμή στην οποία συμβαίνει η συρρίκνωση αυξάνεται με την χρήση 
ουσιών που εμπεριέχουν χλώριο κατά την διάρκεια της οξείδωσης. Αυτό φαίνεται στο 
σχήμα 2.1.7.1 για ξηρή οξείδωση στους 1150°C με την παρουσία τριχλωροαιθανίου 
(TCA).  
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Σχήμα 2.1.7.1 Μήκος των συσσωματωμένων ατελειών που εισάγονται στην οξείδωση συναρτήσει 
του χρόνου και συγκέντρωση του τριχλωροαιθανίου. 

 

Υποστήριξη στα παραπάνω επιχειρήματα παρέχεται από μελέτες της διάχυσης των 
προσμείξεων κατά την διάρκεια της οξείδωσης. Έτσι, το βόριο διαχέεται με έναν 
μηχανισμό διαμέσου πλεγματικών κενών, έτσι ώστε ο ρυθμός διάχυσης αυξάνεται στις 
περιπτώσεις που παροτρύνουν τον σχηματισμό πλεγματικών κενών. Επιπρόσθετα, η 
αυξημένη διάχυση και ο σχηματισμός συσσωματωμένων ατελειών επηρεάζονται 
περισσότερο από την υγρή οξείδωση παρά από την ξηρή. Τέλος, και τα δύο εξαρτώνται 
από την κρυσταλλογραφική διεύθυνση.  

Η διάχυση του αρσενικού και του φωσφόρου πραγματοποιούνται μερικώς με μηχανισμό 
διαμέσου πλεγματικών κενών, αλλά σε μικρότερ\ο βαθμό σε σχέση με το βόριο. 
Ωστόσο, το αντιμόνιο διαχέεται στο πυρίτιο με έναν μηχανισμό με καθαρές 
αντικαταστάσεις ατόμων στο πλέγμα του πυριτίου, ούτως ώστε δεν παρατηρείται 
συμπεριφορά διάχυσης [3].  

Η συρρίκνωση των συσσωματωμένων ατελειών που εισάγονται στην οξείδωση μπορεί 
επίσης να προκληθεί από την διάχυση των βαρέων προσμείξεων μέσα στον ημιαγωγό. 
Αυτό γιατί η συγκέντρωση των πλεγματικών κενών σε έναν ημιαγωγό αυξάνεται με την 
νόθευση με βαριά στοιχεία, μερικώς  λόγω των αυξημένων τάσεων στο υλικό και 
μερικώς (στην περίπτωση δοτών σαν στοιχεία νόθευσης) λόγω της αλληλεπίδρασης 
των εξωγενών δοτών  με τα φορτισμένα πλεγματικά κενά, κατά την διάρκεια της 
διάχυσης.  

Η ευεργετική επίδραση των χλωριούχων ενώσεων κατά την διάρκεια της οξείδωσης, 
μπορεί επίσης να εξηγηθεί με βάση αυτούς τους μηχανισμούς που περιγράφονται. Έτσι, 
το χλώριο  φαίνεται να συμβάλλει στον σχηματισμό πλεγματικών κενών στην επιφάνεια 
του πυριτίου και έτσι να παρέχει μια δεξαμενή από την οποία τα ενδοπλεγματικά άτομα 
πυριτίου μπορούν να απομακρυνθούν. Συμπερασματικά, ο σχηματισμός 
συσσωματωμένων ατελειών κατά την διάρκεια της οξείδωσης ελαττώνεται στην 
περίπτωση της οξείδωσης με χλωριούχες ενώσεις. Πρόσθετη στήριξη σε αυτό το 
επιχείρημα προκύπτει από την παρατήρηση πως η διάχυση του βορίου και του 
φωσφόρου μέσα στο πυρίτιο επιβραδύνονται αν η επιφάνεια του οξειδίου έχει χλώριο 
ενσωματωμένο σε αυτό. 
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2.1.8 Διάχυση και ιδιότητες του SiO2 σαν μάσκα (υλικού κάλυψης) 

Η διάχυση των προσμείξεων στο SiO2 εξαρτάται από την συγκέντρωση αυτών, καθώς η 
παρουσία τους οδηγεί στην δημιουργία των φορτισμένων ατελειών και αλλάζει τις 
ιδιότητες του υμενίου του οξειδίου. Κατά συνέπεια, οι συντελεστές διάχυσής τους είναι 
συνάρτηση των συγκεντρώσεών τους και επίσης της δομής των ατελειών στο υμένιο. Οι 
τροποποιητές του πλέγματος, όπως το γάλιο και το αλουμίνιο κινούνται με διάχυση 
μέσα από το υμένιο του οξειδίου. Η σταθερά διάχυσης του γαλίου είναι εξαιρετικά 
μεγάλη, έτσι ώστε να μην  μπορεί να περιοριστεί με την χρήση των υμενίων άμορφου 
οξειδίου του πυριτίου. Το αλουμίνιο όχι μόνο κινείται γρήγορα μέσα από το οξείδιο, αλλά 
και το προσβάλλει δραστικά, μετατρέποντάς το σε Al2O3, κατά την διάρκεια της 
διεργασίας. 

Οι ιδιότητες κάλυψης των προσμείξεων όπως B, P και As ερμηνεύονται πιο σωστά 
λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά τους να συμμετέχουν στην δομή του πλέγματος του 
άμορφου διοξειδίου του πυριτίου. Έτσι, τα B2O3, P2O5, και As2O3, σχηματίζουν μείγματα 
υάλων με το υμένιο του άμορφου διοξειδίου του πυριτίου με το οποίο έρχονται σε 
επαφή. Το σύνορο μεταξύ της φάσης του υαλώδους μείγματος και του άμορφου 
διοξειδίου του πυριτίου είναι αρκετά απότομο. Οι ιδιότητες κάλυψης του υμενίου είναι 
άριστες, μέχρις ότου το σύνορο εκτείνεται μέχρι την διεπιφάνεια πυριτίου – οξειδίου. 
Αποτέλεσμα αυτού, τα διαγράμματα φάσης των δυαδικών αυτών συστημάτων να είναι 
χρήσιμα στην εκτίμηση των ιδιοτήτων κάλυψης του SiO2 ως προς τις προσμίξεις.  

Τα δεδομένα κάλυψης έχουν δοθεί εμπειρικά από πολλούς ερευνητές για τα πιο 
συνηθισμένα συστήματα διάχυσης που χρησιμοποιούνται. Από αντιπροσωπευτικά 
αποτελέσματα για το βόριο και τον φωσφόρο, τα οποία είναι τυπικά για εμπορική χρήση 
στις διατάξεις πυριτίου και την κατασκευή μικροκυκλωμάτων, ένα χαρακτηριστικό 
σημείο είναι πως οι ιδιότητες κάλυψης των υμενίων άμορφου διοξειδίου του πυριτίου 
είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερες για την διάχυση βορίου από την διάχυση 
φωσφόρου. Αυτό οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες θερμοκρασίες που σχετίζονται με 
τα αντίστοιχα υαλώδη μείγματα. Τυπικά, ένα οξείδιο πάχους 0.5 – 0.6 μm είναι 
κατάλληλο για τα περισσότερα συνηθισμένα βήματα διάχυσης και χρησιμοποιείται σαν 
το αρχικό βήμα στην διεργασία κατασκευής μικροκυκλωμάτων.  

 

2.1.9 Φορτισμένες καταστάσεις 

Οι ηλεκτρονικές ιδιότητες του οξειδίου και της διεπιφάνειας οξειδίου – πυριτίου έχουν 
έντονη επίδραση στις ιδιότητες των ημιαγωγικών διατάξεων. Σε μερικές περιπτώσεις, σε 
αυτές τις επιπτώσεις οφείλεται η σχεδίαση των διατάξεων. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως 
τα τρανζίστορς MOS, οι επιπτώσεις αυτές αποτελούν την βάση της λειτουργίας των 
διατάξεων και της αξιοπιστίας τους.  

Οι φορτισμένες καταστάσεις στο διοξείδιο του πυριτίου σχετίζονται πολύ στενά με την 
φύση της διεργασίας ανάπτυξης του οξειδίου και με την αλληλεπίδραση μεταξύ του 
οξειδίου και της επιφάνειας του πυριτίου. Αυτή η επιφάνεια του πυριτίου παρουσιάζει 
μια σημαντική ασυνέχεια σε ένα κατά τα άλλα περιοδικό κρυσταλλικό πλέγμα. Οι 
ηλεκτρονικές ιδιότητες αυτού καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την φύση των 
ατελειών αυτής της ασυνέχειας. Ακόμα και αν ήταν δυνατές οι ατομικά καθαρές 
επιφάνειες, η συμπεριφορά τους θα καθοριζόταν από έναν μεγάλο αριθμό ελεύθερων 
δεσμών στην διεπιφάνεια πυριτίου – οξειδίου. Από καθαρά κβαντομηχανικές 
θεωρήσεις, μπορεί να δειχθεί πως η ασυνέχεια στο περιοδικό δυναμικό μιας καθαρής 
επιφάνειας ημιαγωγού προκαλεί έναν αριθμό επιτρεπόμενων καταστάσεων, μέσα στο 
απαγορευμένο χάσμα. Αυτές οι καταστάσεις, οι επονομαζόμενες Tamm ή Shockley 
καταστάσεις, σχετίζονται με μη κορεσμένους ελεύθερους δεσμούς στην ασυνέχεια της 
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επιφάνειας. Σε πρόσφατα κομμένο πυρίτιο, η πυκνότητα αυτών είναι περίπου ίση με την 
πυκνότητα των ελεύθερων δεσμών στην επιφάνεια του πυριτίου ( = 1015 cm-2). 

Σε ένα υμένιο οξειδίου κοντά στην επιφάνεια του πυριτίου, η πλειονότητα των ατόμων 
πυριτίου είναι συνδεδεμένα με το οξυγόνο, με τη μορφή πολυέδρων άμορφου διοξειδίου 
του πυριτίου, με σημαντικές τάσεις δεσμών λόγω των διαφορών στις παραμέτρους των 
πλεγμάτων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η μερική συνάφεια του πλέγματος του πυριτίου, 
συνοδευόμενη από μια ελάττωση στην πυκνότητα των επιφανειακών καταστάσεων σε 
1011-1012 cm-2. Η σταθερά χρόνου που συνδέεται με αυτές τις διεπιφανειακές παγίδες 
είναι της τάξης του 1μs ή μικρότερη. Συνεπώς, αποτελούν γρήγορες καταστάσεις. 
Βρίσκονται μέσα στα πρώτα 25 Å της επιφάνειας του πυριτίου και διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην μεταβολή των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των επιφανειακών 
περιοχών του ημιαγωγού [3].  

Οι διεπιφανειακές παγίδες έχουν ενεργειακά επίπεδα που μπορούν να 
αναπαρασταθούν από ένα ευρύ φάσμα, μορφής- U, των επιφανειακών καταστάσεων 
που βρίσκονται μέσα στο ενεργειακό χάσμα, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1.9.1, για μια 
θερμικά οξειδωμένη (111) επιφάνεια πυριτίου. 

 

Σχήμα 2.1.9.1 Πυκνότητες διεπιφανειακών παγίδων για το πυρίτιο. 

 

Η πυκνότητα αυτών των παγίδων, Nit, είναι μια συνάρτηση των συνθηκών της 
διεργασίας, καθώς και του προσανατολισμού του κρυστάλλου. Έτσι, η Nit είναι 
μεγαλύτερη στην περίπτωση υγρής οξείδωσης, ελαττώνεται με την ανάπτυξη οξειδίου 
σε υψηλή θερμοκρασία και είναι χαμηλότερη στην περίπτωση του (100) πυριτίου από το 
(111) πυρίτιο.  

Καθώς είναι βαθιές, δηλ. με ενέργειες πλησίον του μέσου του ενεργειακού χάσματος του 
πυριτίου, αυτές οι παγίδες ευθύνονται για τα φαινόμενα γένεσης και επανασύνδεσης 
στην επιφάνεια. Έτσι, η παρουσία τους έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση αυξημένων 
ρευμάτων διαρροής στην περιοχή όπου η επαφή διεισδύει στην επιφάνεια, των 
μειωμένων χρόνων ζωής των φορέων μειονότητας και πρόωρη υποβάθμιση της 
απολαβής του ρεύματος του τρανζίστορ σε χαμηλά επίπεδα.  

Η πυκνότητα των διεπιφανειακών παγίδων είναι δυνατόν να ελαττωθεί με θερμική 
διεργασία με υδρογόνο, μετά την επιμετάλλωση (π.χ. αλουμίνιο) της επιφάνειας. 
Τυπικά, αυτή η διεργασία πραγματοποιείται στους 350-500 °C για 15 min και ελαττώνει 
την πυκνότητα των παγίδων σχηματίζοντας δεσμούς Si – H σε αυτήν την διεπιφάνεια. 
Πιστεύεται πως το ατομικό υδρογόνο, που προκαλείται από την αντίδραση του 
αλουμινίου με την υγρασία, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την διεργασία. 
Επιβεβαίωση αυτού του επιχειρήματος αποτελεί το γεγονός πως η υγρή οξείδωση με 
μια επιμετάλλωση με μη ενεργό μέταλλο όπως ο χρυσός, είναι μη αποτελεσματική στην 
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ελάττωση της Nit. Τιμές της Nit στην χαμηλή περιοχή 1010 cm-2 eV-1 μπορούν να 
επιτευχθούν με αυτόν τον τρόπο.  

Αργές καταστάσεις επίσης υπάρχουν στο οξείδιο. Με χρήση χημικά εγχαραγμένου 
πυριτίου, η επιφάνεια του προσροφημένου πυριτίου μπορεί να έχει μια θετικά ή 
αρνητικά φορτισμένη κατάσταση. Στο θερμικά οξειδωμένο πυρίτιο, τα πρώτα 10 Å του 
επιφανειακού επιπέδου αναπαριστούν μια μεταβατική περιοχή πλούσια σε πυρίτιο, 
μεταξύ του πυριτίου και του οξειδίου. Συνεπώς, υπάρχει ένα καθαρό θετικό φορτίο 
καθορισμένης θέσης που σχετίζεται με αυτό το επίπεδο. Η πυκνότητα των αργών 
καταστάσεων καθορισμένης θέσης, Nf, είναι της τάξης 1011 cm-2 στα θερμικά οξείδια 
που αναπτύσσονται σε (111) πυρίτιο και περίπου 1012 cm-2 για χημικά κατεργασμένες 
επιφάνειες πυριτίου.  Οι τιμές για το (100) πυρίτιο είναι τυπικά χαμηλότερες από αυτές 
για το (111) πυρίτιο κατά έναν παράγοντα τρία με τέσσερα.  

Οι αργές επιφανειακές καταστάσεις συμπεριφέρονται πρωτίστως σαν παγίδες, με 
χρόνους παγίδευσης της τάξης των μερικών δευτερολέπτων μέχρι πολλούς μήνες. 
Συνεπώς, δεν σχετίζονται άμεσα με τις ηλεκτρονικές διεργασίες στον ημιαγωγό, αλλά 
σχετίζονται έμμεσα καθορίζοντας το επιφανειακό δυναμικό και αγκιστρώνοντας το 
επίπεδο Fermi στο επίπεδο των επιφανειακών παγίδων. Αυτό οδηγεί σε ένα ηλεκτρικό 
πεδίο κάθετο στην επιφάνεια του ημιαγωγού, μια ελάττωση της ευκινησίας στην 
επιφάνεια σε αυτήν την περιοχή υψηλού πεδίου και σε μια αλλαγή στην αγωγιμότητα 
της επιφάνειας. Σε θερμικά οξειδωμένο πυρίτιο, το θετικό φορτίο στο οξείδιο οδηγεί σε 
μια n – μετατόπιση στον ημιαγωγό. Αυτό σημαίνει πως ένας n – τύπου ημιαγωγός 
συμπεριφέρεται σαν περισσότερο n – τύπου, ενώ ένα p – τύπου υλικό συμπεριφέρεται 
λιγότερο σαν p – τύπου και μπορεί ακόμα και να μετατραπεί σε n – τύπου. Έτσι, ο 
ρόλος των αργών επιφανειακών καταστάσεων είναι σχετικά ασήμαντος στο ισχυρά 
νοθευμένο με προσμίξεις πυρίτιο, αλλά γίνεται αυξητικά σημαντικός σε ελαφρότερα 
νοθευμένο υλικό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικός στα τρανζίστορς υψηλής τάσης και στα 
μικροκυκλώματα που βασίζονται σε δομές MOS.  

Η πυκνότητα των αργών επιφανειακών καταστάσεων μπορεί να ελαττωθεί 
κατεργάζοντας τα δείγματα με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαττωθεί η περίσσεια του πυριτίου 
σε αυτό το διεπιφανειακό επίπεδο. Η οξείδωση σε υψηλή θερμοκρασία, σε ξηρό 
οξυγόνο, είναι αποτελεσματική όταν πραγματοποιείται στους 1100-1200°C. 
Εναλλακτικά, οξείδωση σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (περίπου 700°C ή 
υψηλότερες), ακολουθούμενη από μετέπειτα διεργασία ανόπτησης σε περιβάλλον 
αερίου αζώτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό. Θερμοκρασίες 
ανόπτησης μεταξύ 950°C και 1200°C είναι αποτελεσματικές, με αντίστοιχους χρόνους 
ανόπτησης από 120 min σε λιγότερο από 5 min, αντίστοιχα, και μπορεί να ελαττώσει 
την Nf κατά έναν παράγοντα 5 στο (100) και στο (111) πυρίτιο. Ο βέλτιστος χρόνος για 
αυτήν την διεργασία είναι πολύ κρίσιμος στους 1200°C, αλλά όχι στους 1100°C και 
χαμηλότερα. Θερμική διεργασία στους 1100°C για περίπου 20 λεπτά, χρησιμοποιείται 
γενικά για αυτόν τον λόγο και οδηγεί σε τιμές της Nf, οι οποίες θα προέκυπταν με 
απευθείας οξείδωση στους 1200°C. 

Στο σχήμα 2.1.9.2 δίνονται η πυκνότητα των αργών επιφανειακών καταστάσεων και 
των γρήγορων διεπιφανειακών παγίδων συναρτήσει του προσανατολισμού του 
κρυστάλλου. 
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Σχήμα 2.1.9.2 Πυκνότητα του φορτίου καθορισμένης θέσης και των διεπιφανειακών παγίδων σαν 
συνάρτηση της κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης. 

 

Η στενή αντιστοιχία αυτών των δεδομένων υποδηλώνει την κοινή τους προέλευση,         
που είναι ο σχηματισμός των δεσμών Si-O κατά την διάρκεια της διεργασίας της 
οξείδωσης. Διαφοροποιήσεις στην πυκνότητα των δεσμών και στις γωνίες των δεσμών 
για τους διαφορετικούς προσανατολισμούς έχουν προταθεί ώστε  να εξηγηθούν οι 
σχετικά χαμηλές τιμές για το (100) Si και τις υψηλές τιμές για το (111) Si. Ωστόσο αυτή η 
εξήγηση δεν είναι πλήρως επιβεβαιωμένη.  

Αργές επιφανειακές καταστάσεις επίσης προκαλούνται από αλκαλικά ιόντα στο κυρίως 
μέρος του επιπέδου του οξειδίου. Η παρουσία τους σε σημαντικές ποσότητες επηρεάζει 
την αξιοπιστία της λειτουργίας της διάταξης. Εισχωρούν στο άμορφο διοξείδιο του 
πυριτίου σε ιονισμένη μορφή (Na+, K+, Li+) και είναι πολύ ευκίνητα σε θερμοκρασίες 
τόσο χαμηλές όσο οι 125°C. Στην περίπτωση που αυτά τα ιόντα βρίσκονται στο οξείδιο 
πύλης ενός τρανζίστορ MOS, το καθαρό αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός πεδίου κατά 
μήκος του οξειδίου προς την επιφάνεια του πυριτίου είναι η συσσώρευση ενός επιπέδου 
θετικού φορτίου χώρου κοντά στην διεπιφάνεια πυριτίου – οξειδίου και μια αντίστοιχη 
μετατόπιση n – τύπου στο επιφανειακό δυναμικό. Αυτό θα κάνει την τάση κατωφλίου 
λιγότερο θετική σε μια διάταξη n – καναλιού, οπότε το μέγεθος αυτής της τάσης 
ελαττώνεται. Από την άλλη μεριά, ένα αντίστροφο πεδίο κινεί το φορτίο μακριά από την 
επιφάνεια του πυριτίου και μεγαλώνει το μέγεθος της τάσης κατωφλίου αυτής της 
διάταξης. Όμοιες θεωρήσεις μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να εξηγηθεί η αστάθεια 
του κατωφλίου στις διατάξεις p – καναλιού. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτή η επίπτωση 
εξασθενεί την ευστάθεια της διάταξης MOS.  

Υπάρχουν πολλές λύσεις ώστε να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα, που συχνά 
χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή μεταξύ τους στην κατασκευή μικροκυκλωμάτων. 
Αρχικά, οι διαχύσεις δια μέσω του οξειδίου  πύλης πρέπει να πραγματοποιούνται με 
ξηρό οξυγόνο και σε πολύ καθαρά και εξειδικευμένα συστήματα που έχουν κεραμικά 
καλύμματα ώστε να αποφεύγεται η διάχυση του νατρίου προς τα μέσα, από τα 
τοιχώματα του φούρνου. Η χρήση σωλήνων διάχυσης από πυρίτιο έχουν βρεθεί πως 
είναι ιδανικές για αυτή την χρήση, όμως το υψηλό κόστος τους έχει περιορίσει την 
χρήση τους σε μερικές εμπορικές εγκαταστάσεις. Μια άλλη προσέγγιση θα μπορούσε 
να είναι η χρήση σωλήνων οξείδωσης από χαλαζία, με διπλά τοιχώματα, με σωμάτια 
που περιέχουν χλώριο να ρέουν μεταξύ των τοιχωμάτων για λόγους καθαριότητας.  

Επίσης, άλλη προσέγγιση είναι να χρησιμοποιηθεί γυαλί εμφυτευμένο με P2O5 για την 
εξωτερική επιφάνεια αυτού του οξειδίου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εισάγοντας 
P2O5 κατά την διάρκεια της διεργασίας της οξείδωσης  με διαδικασίες που συνήθως 
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χρησιμοποιούνται σε διαχύσεις του φωσφόρου. Η αποτελεσματικότητα αυτής της 
προσέγγισης εξαρτάται από την ικανότητα λήψης του νατρίου στο φωσφοπυριτιωμένο 
γυαλί. Επιπρόσθετα, η εισαγωγή ενός δικτύου οξειδίου πεντασθενούς ατόμου όπως το 
P2O5, παρέχει περίσσεια οξυγόνου στην δομή του άμορφου διοξειδίου του πυριτίου και 
καθιστά το γυαλί πιο πυκνό και έτσι πιο ανθεκτικό στην μεταφορά των ιονισμένων 
προσμείξεων μέσα από αυτό. Σύμφωνα με τις παραπάνω προσεγγίσεις είναι λογικό να 
περιμένει κανείς πως ένα επιφανειακό επίπεδο από B2O3 δεν είναι χρήσιμο σε αυτήν 
την εφαρμογή, καθώς δημιουργεί μια ανεπάρκεια οξυγόνου στο οξείδιο. Αυτό έχει 
βρεθεί και στην πράξη.  

Υπερβολικές ποσότητες P2O5 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό, 
καθώς προκαλούν μεγάλες και καθορισμένες μετατοπίσεις του κατωφλίου λόγω 
φαινομένων πόλωσης. Επιπλέον, τείνουν να κάνουν το οξείδιο υγροσκοπικό και έτσι, 
ακόμα περισσότερο ασταθές. Μια προσέγγιση που συχνά χρησιμοποιείται στον 
σχηματισμό οξειδίων για δομές MOS, είναι η θερμική ανάπτυξη του οξειδίου, η 
ενσωμάτωση ενός επιφανειακού επιπέδου P2O5, η απομάκρυνση αυτού του επιπέδου 
σε ένα διάλυμα επιλεκτικής εγχάραξης οξειδίου και η αντικατάστασή του από ένα 
ελαφρά εμφυτευμένο επίπεδο από P2O5 • SiO2 γυαλί.  

Τέλος, η χρήση μιας ένωσης που εμπεριέχει χλώριο κατά την διάρκεια του σχηματισμού 
του οξειδίου πύλης ελαττώνει πολύ την συγκέντρωση των ευκίνητων αλκαλικών ιόντων 
μέσα στο οξείδιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την συσσώρευση του χλωρίου στην 
διεπιφάνεια Si – SiO2, που συλλαμβάνει αυτά τα ιόντα, ώστε να σχηματιστούν ουδέτερα 
στοιχεία.  

 

2.2  Άλλα οξείδια του πυριτίου  

2.2.1 Σύνολο μεθόδων για την κατασκευή υμενίων οξειδίου του πυριτίου 

Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι για την κατασκευή υμενίων οξειδίου του πυριτίου, 
όπως χημική εναπόθεση με ατμούς (Chemical Vapor Deposition) και εναπόθεση 
υποβοηθούμενη με πλάσμα, οι ιδιότητες των οποίων συγκρίνονται στον πίνακα 2.2.1.1. 
[2] 

 

Πίνακας 2.2.1.1 Σύγκριση των ιδιοτήτων μεταξύ διαφόρων οξειδίων του πυριτίου που 
κατασκευάστηκαν με την μέθοδο της χημικής εναπόθεσης με ατμούς και θερμικά ανεπτυγμένων 

SiO2. 

Εναπόθεση Θερμική Πλάσμα SiH4 + O2 TEOS SiCl2H2 + 
N2O 

Θερμοκρασία 1000°C 200°C  450°C 700°C 900°C 

Σύνθεση  SiO2  SiO1.9(H)  SiO2(H) SiO2 SiO2(Cl) 

Θερμική 
ευστάθεια 

Σταθερό Χάνει H Συμπυκνώνεται Σταθερό Χάνει Cl 

Βήμα 
επικάλυψης 

Σύμμορφο  Μη 
σύμμορφο 

Μη σύμμορφο Σύμμορφο Σύμμορφο 

Πυκνότητα 2.2 g/cm
3 

2.3 g/cm
3
  2.1 g/cm

3
  2.2 g/cm

3
 2.2 g/cm

3
 

Δείκτης 
διάθλασης 

1.46  1.47 1.44  1.46 1.46 
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Ρυθμός 
εγχάραξης 
(1% HF) 

2.5 nm/min  40 nm/min  6 nm/min 3 nm/min 3 nm/min 

Διηλεκτρική 
σταθερά 

3.9  4.9  4.3 4.0 - 

Διηλεκτρική 
αντοχή 

11 MV/cm 3 - 6 MV/cm 8 MV/cm 10 MV/cm 10 MV/cm 

Η θερμοκρασία κατασκευής είναι δυνατόν να ελαττωθεί μεταβάλοντας την ατμόσφαιρα 
της αντίδρασης. [2] Γενικότερα, τα οξείδια που εναποτίθενται σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες μοιάζουν με τα θερμικά αναπτυγμένα οξείδια. [2] Ωστόσο τα οξείδια που 
εναποτίθενται χημικά με ατμούς σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να φαίνεται πως 
έχουν ιδιότητες συγκρίσιμες με αυτές των θερμικών οξειδίων του πυριτίου, όμως όταν 
συγκρίνονται τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους, φαίνεται πως στην πραγματικότητα δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί σαν οξείδια πύλης σε διατάξεις MOS, κυρίως λόγω της 
κατώτερης ηλεκτρικής ποιότητας, ειδικά ως προς την πυκνότητα των φορτισμένων 
ατελειών. [2] Έτσι οξείδια διαφορετικά από τα θερμικά αναπτυσσόμενα οξείδια του 
πυριτίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σαν μονωτικά στρώματα μεταξύ των επιπέδων 
επιμετάλλωσης, σαν μάσκες ιοντικής εμφύτευσης ή διάχυσης και σαν στρώμα κάλυψης 
των υπερ-εμφυτευμένων περιοχών ώστε να εμποδιστεί η διάχυση των προσμείξεων 
προς τα έξω κατά την διάρκεια των θερμικών κύκλων. [2] 

Μονωτικά υμένια συχνά εναποτίθενται πάνω σε ημιαγωγούς ώστε να προστατευτεί η 
επιφάνειά τους ή λειτουργούν σαν μάσκες μέσα από τις οποιές μπορούν να γίνουν 
επιλεκτικές διαχύσεις  και εμφυτεύσεις. [3] Επίσης αποτελούν την βάση των ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων μεταξύ των ημιαγωγικών διατάξεων σε ένα μικροκύκλωμα. [3] Συχνά 
έχουν τον ρόλο του μονωτή μεταξύ δύο επιπέδων επιμετάλλωσης. [3] Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις είναι επιθυμητό τα μονωτικά υμένια να είναι ελεύθερα από σημειακές και 
εκτεταμμένες ατέλειες, π.χ. ρωγμές, που δημιουργούνται όταν εκτίθονται σε θερμικές 
κατεργασίες. [3] Έτσι, η εσωτερική τους τάση καθώς και η τάση κατά την διάρκεια 
θερμικών κύκλων πρέπει να είναι σημαντικά χαμηλές ώστε να διατηρηθεί η 
σταθερότητά τους. [3] Αυτές οι απαιτήσεις γίνονται πολύ σημαντικές στην τεχνολογία 
πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI), καθώς αυξάνεται το μέγεθος του δισκίου 
και οι διατάξεις είναι με μεγαλύτερη πυκνότητα ολοκληρωμένες. [3] 

Τα υμένια που είναι χρήσιμα σαν μάσκα πρέπει να είναι ικανά να εμποδίζουν την 
μεταφορά των στοιχείων νόθευσης μέσα από αυτά, διατηρώντας επιπρόσθετα την 
σταθερότητά τους στις θερμοκρασίες διάχυσης. [3] Επιπλέον, πρέπει να είναι ικανά να 
εγχαράσσονται μέσα σε σχήματα άριστων γραμμών, κατασκευασμένα με τεχνικές 
φωτολιθογραφίας. [3] Συχνά, παραμένουν στην θέση τους, μετά την εφαρμογή τους σαν 
μάσκες. [3] Έτσι, πρέπει να είναι είτε πολύ μονωτικά αν χρησιμοποιούνται σαν 
προστατευτικά στρώματα ή πάρα πολύ αγώγιμα αν χρησιμοποιηθούν στο επακόλουθο 
σχέδιο επιμετάλλωσης. [3]   

Τα υμένια που εναποτίθονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των 
μικροκυκλωμάτων κατά την διάρκεια της κατασκευής και επίσης για να βελτιώσουν την 
αξιοπιστία τους. [3] Επιπρόσθετα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμποδίσουν την 
κίνηση των αλκαλικών ιόντων όπως το νάτριο, ή διαφορετικά να τα απορροφήσουν 
ώστε να τα καταστήσουν ακίνητα. [3] Αυτά τα υμένια τοποθετούνται συνήθως πάνω 
από την επιμετάλλωση, ώστε να εμποδίσουν την καταστροφή της στον χειρισμό. [3] Για 
την ώρα, η ποιότητά τους είναι επαρκώς υψηλή, έτσι ώστε τα μικροκυκλώματα με 
προστατευτικά υμένια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περαιτέρω 
προστατευτικό κάλυμμα σε πολλές εμπορικές εφαρμογές. [3] 
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2.2.2 Οξείδια TEOS [3] 

Άμορφα υμένια διοξειδίου του πυριτίου μπορούν να αναπτυχθούν με την πυρολυτική 
οξείδωση μιας ποικιλίας αλκοξυσιλανίων: από αυτά, τα μείγματα που χρησιμοποιούνται 
πιο πολύ είναι το τετρα-αίθυλο-ορθο-σιλάνιο (Tetra-Ethyl-Ortho-Silane, TEOS), το 
οποίο είναι υγρό σε θερμοκρασία δωματίου και μπορεί να μεταφερθεί στον θάλαμο της 
αντίδρασης διαμέσου μιας διαρρύθμισης δοχείου βρασμού. Η αντίδραση της οξείδωσης 
συνήθως πραγματοποιείται με χημική εναπόθεση με ατμούς (APCVD) και (LPCVD) 
στους 650°C με 750°C και εξελίσσεται ως εξής: 
Si(C2H5O)4 + 12O2 SiO2 +8CO2 +10H2OΜια εναλλακτική πηγή, το τετρα-αίθυλο-

κυκλο-τετρα-σιλοξάνιο (Tetra-Μethyl-Cyclo-Tetra-Siloxane, TMCTS) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στους 100°C, χαμηλότερη θερμοκρασία ανάπτυξης από ό,τι με TEOS. 
Και τα δύο μείγματα είναι δημοφιλή, γιατί έχουν άριστη βηματική κάλυψη, λόγω του 
σχηματισμού ενδιάμεσων ενώσεων υψηλής ευκινησίας, γνωστά ως ολιγομερή, κατά την 
διάρκεια της διεργασίας της οξείδωσης.  

Το TEOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη υμενίων διοξειδίου του πυριτίου 
σε θερμοκρασίες τόσο χαμηλές όσο οι 400°C, όταν χρησιμοποιείται οξυγόνο που 
περιέχει 4% όζον. Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης (1000Å/min) επιτυγχάνονται με αυτή την 
διεργασία με βηματική κάλυψη συγκρίσιμη με αυτή που επιτυγχάνεται με ανάπτυξη σε 
χαμηλή θερμοκρασία και απουσία του όζοντος.  

Θερμοκρασίες χαμηλές όπως οι 300°C μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα 
χημικής εναπόθεσης με ατμούς υποβοηθούμενη από πλάσμα (Plasma Enhanced 
Chemical Vapour Deposition, PECVD). Αυτά τα υμένια έχουν γενικά ένα μεγάλο ποσό 
διαλυμενου υδρογόνου ενσωματωμένου σε αυτά. Η εσωτερική τους τάση μπορεί να 
γίνει είτε διατμητική είτε συμπιεστική, εξαρτώμενη από τον αντιδραστήρα και τις 
παραμέτρους ανάπτυξης. Μια συμπιεστική τάση, στην περιοχή 108-109 dyn cm-2 είναι 
τυπική για αυτά τα υμένια.  

Η ανάπτυξη των άμορφων υμενίων οξειδίου του πυριτίου μπορεί επίσης να 
πραγματοποιηθεί με οξείδωση σιλάνης. To Ν2Ο και το Ο2 μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σαν οξειδωτικά μέσα σε συστήματα χημικής εναπόθεσης με ατμούς 
σε ατμοσφαιρική πίεση (Atmospheric Pressure Chemical Vapour Deposition, APCVD) 
και σε χαμηλή πίεση (Low Pressure Chemical Vapour Deposition) που λειτουργούν 
στους 450°C. Οι αντιδράσεις αυτές εξελίσσονται ως εξής 

SiH4 + O2   SiO2 + 2H2      και   

SiH4 + 2N2O  SiO2 + 2N2 + 2H2 

οδηγώντας σε υμένια άμορφου διοξειδίου του πυριτίου υψηλής ποιότητας με εσωτερική 
ελαστική τάση περίπου 3109 dyn cm-2 σε θερμοκρασία ανάπτυξης 450°C. Η 
ανάπτυξη εξελίσσεται με την απορρόφηση του οξυγόνου στην επιφάνεια του πυριτίου 
και την επακόλουθη αντίδραση με την σιλάνη ώστε να σχηματιστεί SiO2. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε μια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης όταν το οξυγόνο βρίσκεται σε 
υψηλή συγκέντρωση. 

Η καθαρή σιλάνη (SiH4) είναι ένα ισχυρά πυροφορικό, ασταθές αέριο που αναφλέγεται 
όταν εκτείθεται στον αέρα. Συνεπώς, παρέχεται συνήθως σε μικρή διάλυση (τυπικά 2%-
10% κατ’όγκο) σε αργό ή σε άζωτο, ώστε να γίνει πιο ασφαλής. Τα συστήματα LPCVD 
συχνά απαιτούν να χρησιμοποιηθεί σιλάνη σε υψηλή συγκέντρωση, λόγω της μικρής 
ποσότητας (ή της ολικής απουσίας) του διαλυτικού φορέα του αερίου. Πρέπει να 
υπάρχει προννοητικότητα ώστε να αποθηκεύεται αυτό το αέριο σε μια δεξαμενή σε 
κάποια απόσταση από το κτίριο όπου χρησιμοποιείται, με ομοαξονικές γραμμές 
παροχής αερίου για πρόσθετη ασφάλεια.  
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Η δημοτικότητα της διαδικασίας με σιλάνη οφείλεται στην χαμηλή θερμοκρασία 
εναπόθεσης και τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, τυπικά 500-1000 Å/min στην APCVD. 
Συνεπώς, αυτά τα υμένια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές, όπου η 
γρήγορη ανάπτυξη σε χαμηλή θερμοκρασία είναι απαραίτητη. Αυτές οι εφαρμογές 
συμπεριλαμβάνουν:  

1. Παχιά οξείδια πεδίου για μικροκυκλώματα MOS, καθώς και για διατάξεις υψηλής 
τάσης. Τα υμένια συνήθως εναποτίθενται πάνω σε ένα υμένιο-βάση ενός θερμικά 
ανεπτυγμένου οξειδίου ώστε να αποφευχθεί η μεγάλη πυκνότητα διεπιφανειακών 
παγίδων. 

2. Υμένια όπου τα προηγούμενα ανεπτυγμένα επίπεδα έχουν απομακρυνθεί, για 
παράδειγμα βαθιές διαχύσεις που χρησιμοποιούνται για τα θαμμένα στρώματα και τα 
τοιχώματα απομόνωσης.    

3. Μονωτικά επίπεδα πάνω από ένα υμένιο επιμετάλλωσης ώστε να σχηματιστεί μια 
βάση για το επόμενο επίπεδο μετάλλου. 

4. Επικαλυπτικά στρώματα ώστε να προστατευτεί το μικροκύκλωμα από φυσική 
κακομεταχείριση κατά την διάρκεια της τοποθέτησης και του πακεταρίσματος.  

5. Μάσκες διάχυσης για το GaAs. Το φυσικό οξείδιο γρήγορα φθείρεται σε υψηλές 
θερμοκρασίες (>600°C) και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την εφαρμογή.  

6. Επικαλυπτικά στρώματα για περιοχές των υποστρωμάτων Si και GaAs, τα οποία 
δεν πρέπει να εκτείθονται κατά την διάρκεια των διεργασιών (για παράδειγμα η πισω 
πλευρά από ένα δισκίο). 

Τα συστήματα LPCVD χρησιμοποιούνται επίσης για την ανάπτυξη SiO2 και οδηγούν σε 
υμένια με ελαττωμένη πυκνότητα σημειακών ατελειών. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης 
είναι σημαντικά χαμηλότερος (100 Å/min-150 Å/min) από ότι σε υμένια ανεπτυγμένα με 
APCVD.  Το διοξείδιο του πυριτίου μπορεί επίσης να αναπτυχθεί με PECVD με 
αντίδραση των μειγμάτων SiH4/O2, SiH4/CO2 και SiH4/N2O. Το σύστημα SiH4/N2O 
μπορεί να λειτουργήσει σε χαμηλές θερμοκρασίες (300°C - 350°C) με ρυθμούς 
ανάπτυξης περίπου 600 Å/min. Περίπου 3% άζωτο ενσωματώνεται στα υμένια κατά την 
διάρκεια της διεργασίας.  

Η μέθοδος PECVD καταλήγει σε εσωτερική συμπιεστική τάση στα εναποτιθεμένα 
υμένια άμορφου διοξειδίου του πυριτίου.  Αυτό ελαττώνει την τάση για σπασίματα κατά 
την διάρκεια των επακόλουθων θερμικών κύκλων, επιτρέποντας την ανάπτυξη παχέων 
υμενίων. Τα υμένια που αναπτύσσονται με αυτήν την τεχνική είναι σχεδόν εντελώς 
ελεύθερα από κενά, ώστε να είναι κατάλληλα για επικαλυπτικά στρώματα σε εφαρμογές 
πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης.  

Παρόλη την υψηλή τους ποιότητα, τα εναποτιθεμένα υμένια οξειδίου έχουν ένα 
υψηλότερο επίπεδο νόθευσης (και μια συσχετισμένη πυκνότητα παγίδων) από τα 
φυσικά οξείδια. Συχνά, αναπτύσσονται πάνω από ένα αρχικό λεπτό (200 Å – 400 Å) 
οξείδιο, ώστε να αποφευχθεί η άμεση επαφή με την επιφάνεια του πυριτίου. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σύνηθες, όταν απαιτείται κάλυψη πάνω από ασθενώς εμφυτευμένο πυρίτιο, ή 
πάνω από περιοχές όπου μια επαφή εκτίθεται στην διεπιφάνεια Si – SiO2. Ωστόσο, 
πρόσφατη έρευνα με οξείδια ανεπτυγμένα με την μέθοδο της χημικής εναπόθεσης με 
ατμούς έδειξε πως είναι δυνατόν να εναποτεθούν εξαιρετικά υψηλής ποιότητας SiO2, αν 
δοθεί επαρκής προσοχή στην προετοιμασία του υποστρώματος και στην καθαριότητα 
του συστήματος.  
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2.2.3 Ανοδική οξείδωση [3] 

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της ανοδικής οξείδωσης είναι πως πραγματοποιείται σε 
θερμοκρασία δωματίου ή γύρω από αυτήν. Έτσι οι κατανομές των προσμείξεων στον 
ημιαγωγό δεν μεταβάλλονται κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Σαν αποτέλεσμα αυτή η 
τεχνική είναι ένας χρήσιμος τρόπος για την ελεγχόμενη απομάκρυνση επιπέδων 
πυριτίου σε θερμοκρασία δωματίου και συχνά χρησιμοποιείται σαν διαγνωστικό 
εργαλείο.  

Η ανοδική οξείδωση πραγματοποιείται τοποθετώντας τον ημιαγωγό σε μια κυψελίδα 
ηλεκτρόλυσης, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2.3.1, όπου διασυνδέεται με το θετικό 
τερματικό μιας πηγής τροφοδοσίας που χρησιμεύει ως άνοδος. 

 

Σχήμα 2.2.3.1 Διάγραμμα του κυκλώματος μιας κυψελίδας ανοδίωσης. 

 

Ένα ευγενές μέταλλο όπως η πλατίνα, συνδέεται στο αρνητικό τερματικό της 
τροφοδοσίας και λειτουργεί σαν κάθοδος. Η εμπέδηση της πηγής της τροφοδοσίας είναι 
δυνατόν να διατηρηθεί χαμηλή, έτσι ώστε η ανοδίωση να πραγματοποιείται υπό 
σταθερή τάση. Εναλλακτικά, η υψηλή εμπέδηση της πηγής επιτρέπει να 
πραγματοποιείται η ανοδίωση υπό σταθερές συνθήκες ρεύματος.  

Μια μεγάλη ποικιλία τύπων ηλεκτρολυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί: το κυρίαρχο 
οξειδωτικό συστατικό όλων αυτών είναι το νερό, που διασπάται σε Η+ και (ΟΗ)-. Η 
αντίδραση της διάσπασης μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

H2O H+ + (OH)- , με k = [H+]*[OH-]. 

Η σταθερά της αντίδρασης σε κατάσταση ισορροπίας για το απιονισμένο νερό στους 
24°C είναι 10-14. Στην περίπτωση αυτή, καθώς ισχύει [Η+] = [ΟΗ-], η συγκέντρωση [Η+] 
είναι 10-7, καταλήγοντας σε pH=7. Συχνά, ένας τροποποιητής της αγωγιμότητας και του 
pH προστίθεται στο σύστημα, ώστε να μεταβληθεί η αντίσταση του ηλεκτρολύτη, όπως 
και ο ρυθμός διάλυσης του οξειδίου σε αυτό. Τυπικοί τροποποιητές είναι οι H3PO4 
(όξινος), ΝΗ4ΟΗ (βασικός) και (NH4)2HPO4 (σχεδόν ουδέτερος). Συνήθως, μικρές 
ποσότητες από αυτούς απαιτούνται για τον έλεγχο του pH. 

Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της ανοδίωσης σε μη υδατικό διάλυμα. 
Στην περίπτωση αυτή το pH ρυθμίζεται πριν την προσθήκη του μη υδατικού 
συστατικού. Η απαίτηση για τον ηλεκτρολύτη που θα χρησιμοποιηθεί είναι ένα από τα 
προϊόντα της διάσπασής του να είναι το ιόν (ΟΗ)-. Και η αιθυλική και η προπυλική 
γλυκόλη συχνά χρησιμοποιούνται σαν μη υδατικά μέσα. Τα πρόσθετα συστατικά του 
ηλεκτρολύτη χρησιμεύουν ώστε να ελέγχουν το ιξώδες και την διηλεκτρική σταθερά του 
και να βελτιώνουν την επαναληψιμότητα της διεργασίας, όπως και την ευαισθησία στις 
συνθήκες του περιβάλλοντος και τα στοιχεία μόλυνσης.  
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Τα οξείδια που σχηματίζονται με ανοδίωση, έχουν γενικά πορώδη χαρακτήρα και 
εμπεριέχουν νερό. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές περιπτώσεις ως 
πλεονεκτικότερα. Για παράδειγμα, η ανοδική οξείδωση, ακολουθούμενη από χημική 
διάλυση, αποτελεί μια άριστη μέθοδο για την απομάκρυνση ενός ελεγχόμενου 
ποσοστού του ημιαγωγού με μια διεργασία σε χαμηλή θερμοκρασία, ελεύθερη από 
καταστροφές. Η τεχνική αυτή είναι επαναλήψιμη και σχεδόν ανεξάρτητη από την 
συγκέντρωση των στοιχείων νόθευσης, καθώς και τον κρυσταλλογραφικό 
προσανατολισμό. Επιπρόσθετα, μπορεί να πραγματοποιηθεί πολλές φορές χωρίς 
σημαντική απώλεια της επιπεδότητας της επιφάνειας, ώστε να αποτελεί έναν ιδανικό 
τρόπο για να σχηματιστεί η κατανομή της συγκέντρωσης των προσμείξεων στα επίπεδα 
του ημιαγωγού.  

Τα οξείδια του πυριτίου που έχουν σχηματιστεί με ανοδίωση είναι γενικά φτωχότερα 
από τα αντίστοιχα θερμικά, οπότε η χρήση τους περιορίζεται στις μεμονωμένες 
εφαρμογές του τύπου που περιγράφηκε. Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι η ανοδίωση 
του πολυκρυσταλλικού πυριτίου, που οδηγεί σε οξείδια με υψηλότερη διηλεκτρική 
αντοχή, συγκριτικά με αυτή των θερμικών οξειδίων.  

Οι αντιδράσεις που οδηγούν στην ανοδική οξείδωση του πυριτίου είναι οι εξής: 

1. Το νερό σε ένα ηλεκτρολυτικό μέσο διασπάται σε Η+ και (ΟΗ)- : 

2H2O 2H+ + 2(OH)- 

2. Η διαφορά μεταξύ των ηλεκτροχημικών δυναμικών του πυριτίου και του 
ηλεκτρολύτη οδηγεί σε μεταφορά φορτίου από το πυριτίο, μέχρι να εδραιωθεί 
κατάσταση ισορροπίας. Το φαινόμενο αυτό αφήνει το επιφανειακό επίπεδο μερικά 
απογυμνωμένο από ηλεκτρόνια. Κατά την διάρκεια της ανοδίωσης, οπές 
διοχετεύονται από τον κυρίως όγκο του ημιαγωγού στην διεπιφάνεια μεταξύ 
ημιαγωγού και ηλεκτρολύτη, προωθώντας έτσι τα άτομα της επιφάνειας του πυριτίου 
σε υψηλότερη οξειδωτική κατάσταση: 

Si + 2 h+   Si2+  

3. Το Si2+ ενώνεται με το (OH)- και σχηματίζει υδροξείδιο: 

Si2+ + 2(OH)-   Si(OH)2 

4. Στη συνέχεια το Si(OH)2 σχηματίζει SiO2, ελευερώνοντας υδρογόνο κατά την 
διάρκεια της διεργασίας 

Si(OH)2   SiO2 + Η2 

Η συνολική αντίδραση δίνεται ως εξής: 

Si + 2 h+ + 2H2O   SiO2 + 2H+ + Η2 

Η ανοδίωση ενός ημιαγώγιμου υλικού p τύπου είναι σχετικά απλή, καθώς δεν υπάρχει 
πρόβλημα στην διανομή οπών στην επιφάνεια του ημιαγωγού με χρήση μιας 
μπαταρίας. Ωστόσο, η κατάσταση είναι κάπως πιο σύνθετη για έναν ημιαγωγό n τύπου. 
Στην περίπτωση αυτή, η αρχική μεταφορά φορτίου από τον ημιαγωγό μέσα στον 
ηλεκτρολύτη (ώστε να εδραιωθεί θερμική ισορροπία) δημιουργεί α) ένα επίπεδο 
απογύμνωσης στον ημιαγωγό και β) έναν φραγμό στην ροή των οπών. Πρακτικά, τότε, 
το σύστημα ηλεκτρολύτη – ημιαγωγού συμπεριφέρεται σαν μια δίοδος Schottky, με τον 
ηλεκτρολύτη να έχει τον ρόλο του μετάλλου. Στην περίπτωση αυτή, η οξείδωση δεν θα 
προχωρήσει πέρα από μερικά μονοατομικά επίπεδα, εκτός αν υπάρχει μέριμνα για την 
παροχή οπών προς την επιφάνεια του ημιαγωγού. Μια προσέγγιση είναι να φωτιστεί το 
δείγμα ώστε να εξασφαλισθούν αυτές οι οπές από φωτογέννεση. Εναλλακτικά, το κελί 
ανοδίωσης μπορεί να λειτουργήσει σε μια τάση που ξεπερνά την τάση κατάρρευσης της 
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επαφής, έτσι ώστε οπές που γεννιούνται μέσω του φαινομένου της χιονοστοιβάδας να 
καθιστούν ικανή την οξείδωση να προχωρήσει. Η αύξηση του αναπτυσσόμενου οξειδίου 
ελαττώνει την διαθέσιμη τάση εγκάρσια στο επίπεδο απογύμνωσης. Η ανοδίωση τελικά 
σταματά όταν αυτή η τάση πέφτει κάτω από την τάση κατάρρευσης του συστήματος 
ηλεκτρολύτης – ημιαγωγός.  

Το H+ ολισθαίνει προς την κάθοδο όταν μετατρέπεται σε μοριακό υδρογόνο με την 
προσθήκη ηλεκτρονίων.  

2Η+ + 2e-   H2 

Θεωρούμε την κυψελίδα ανοδίωσης του σχήματος 2.2.3.1, σε συνθήκες μη φωτισμού. 
Σε αυτό το σύστημα, η αρχική ανάπτυξη του οξειδίου πραγματοποιείται με τον 
σχηματισμό νησίδων πάνω στην επιφάνεια του ημιαγωγού. Καθώς αυτές σχηματίζουν 
πυρήνες ώστε να σχηματιστεί ένα συνεχές υμένιο, η περαιτέρω οξείδωση συνεχίζεται με 
την μεταφορά των ιόντων (OH)- μέσα από το οξείδιο προς τον ημιαγωγό ή με την 
μεταφορά του ημιαγώγιμου υλικού διαμέσω του οξειδίου στην διεπιφάνεια ηλεκτρολύτη 
– οξειδίου.  

Η κατανάλωση του ημιαγώγιμου υλικού (με την μετατροπή του σε οξείδιο) διέπεται από 
τον νόμο της ηλεκτρόλυσης του Faraday. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο τα γραμμάρια 
του υλικού που καταναλώνονται ανά φορτίο ενός Coulomb, δίνεται από την σχέση 

qN

W
W e , όπου We είναι το ηλεκτροχημικό ισοδύναμο βάρος (σε γραμμάρια) του υλικού 

που εμπλέκεται, q είναι το ηλεκτρονικό φορτίο και N ο αριθμός Avogadro. Το 
ηλεκτροχημικό βάρος ενός στοιχείου ή μιας ένωσης είναι το ατομικό ή μοριακό βάρος 
αντίστοιχα, διαιρεμένο με το φορτίο σθένους που εμπλέκεται στην αντίδραση. Ο λόγος 
της πειραματικής προς την θεωρητική τιμή W, σαν ποσοστό, ονομάζεται αποδοτικότητα 
ρεύματος.  

Ο ρυθμός σχηματισμού ενός οξειδίου, α, ορίζεται ως η αύξηση του πάχους του υμενίου 
ανά μονάδα φορτίου, που διέρχεται μέσα από μοναδιαία επιφάνεια. Ο όρος αυτός 
σχετίζεται στενά με την  αποδοτικότητα ρεύματος που προαναφέρθηκε. Ένας δεύτερος 
όρος που έχει σημασία κατά την διάρκεια της ανοδίωσης, είναι ο ρυθμός διάλυσης του 
οξειδίου. Αυτός είναι η αλλαγή στο πάχος του υμενίου συναρτήσει του χρόνου, όταν 
βρίσκεται στον ηλεκτρολύτη, χωρίς να εφαρμόζεται τάση.  

Θεωρούμε πως τα ηλεκτρόδια έχουν μοναδιαία επιφάνεια και πως RS και RB είναι οι 
αντιστάσεις του κυκλώματος και του λουτρού, αντίστοιχα. Η αρχική ροή του ρεύματος 
δίνεται από την σχέση  

Bs

rA
o

RR

VV
I




 ,  

όπου VA είναι η εφαρμοζόμενη τάση και Vr είναι το υπόλοιπο δυναμικό της κυψελίδας 
ανοδίωσης (για παράδειγμα, η ανάστροφη ηλεκτρεγερτική δύναμη που δημιουργείται 
όταν η κυψελίδα χρησιμοποιείται σαν μπαταρία), στην περίπτωση ημιαγωγού p τύπου. 
Ωστόσο, για ημιαγωγό n τύπου, Vr είναι το άθροισμα του υπόλοιπου δυναμικού και της 
τάσης κατάρρευσης που σχετίζεται με το επίπεδο απογύμνωσής του. Αν fd είναι ο 
ρυθμός διάλυσης του υμενίου, το ισοδύναμο ρεύμα διάλυσης δίνεται από την σχέση 


d

d

f
I   . 

Κατά την διάρκεια της ανοδίωσης, η ροή του ρεύματος διαμέσω του οξειδίου είναι 
κυρίως ιοντική στην φύση της και μπορεί να περιγραφεί από μια εξίσωση της μορφής 
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eJ . Για μια κατάσταση υψηλού πεδίου, μπορούμε να θεωρήσουμε σαν προσέγγιση 

πως υπάρχει ένα σταθερό ηλεκτρικό πεδίο εγκάρσια στο οξείδιο, κατά την διάρκεια της 
ανάπτυξης του υμενίου. Στην περίπτωση αυτή, το τελικό πάχος του οξειδίου που 
σχηματίζεται, δίνεται από την σχέση 
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Ο ρυθμός ανάπτυξης του υμενίου μπορεί να καθοριστεί γράφοντας τον νόμο του 
Kirchoff για το ρεύμα ανοδίωσης του σχήματος 2.2.3.1. Έτσι, 
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Έτσι, το πάχος οξειδίου αναπτύσσεται εκθετικά μέχρι να επιτευχθεί μια τελική τιμή που 
υπαγορεύεται από την εφαρμοζόμενη τάση. Τυπικά, το τελικό πάχος του οξειδίου για το 
πυρίτιο είναι 3 Å/V.  

Η ανοδίωση μπορεί επίσης να εκτελεστεί και από μια πηγή σταθερού ρεύματος.  Σε 
αυτήν την περίπτωση ο νόμος του Faraday απαιτεί πως το πάχος του οξειδίου 
μεταβάλλεται γραμμικά με τον χρόνο. Επιπρόσθετα, καθώς το πεδίο εγκάρσια στο 
οξείδιο είναι σταθερό, η πτώση τάσης εγκάρσια σε αυτό επίσης μεταβάλλεται γραμμικά 
με τον χρόνο. Σε πολλές πρακτικές περιπτώσεις, διερευνάται αυτή η συμπεριφορά, 
ώστε να παρακολουθηθεί το πάχος του υμενίου. Αυτό πραγματοποιείται 
χρησιμοποιώντας μια πηγή σταθερού ρεύματος και παρακολουθώντας την γραμμική 
αύξηση της τάσης με τον χρόνο και στην συνέχεια σταματώντας την διεργασία σε μια 
προκαθορισμένη τάση (για παράδειγμα, σε κάποιο προκαθορισμένο πάχος οξειδίου). 

 

2.2.4 Συστήματα ανοδικής οξείδωσης [3] 

Συστήματα για την ανοδίωση του πυριτίου αρχικά αναπτύχθηκαν για χρήση στην 
ελεγχόμενη απομάκρυνση των υμενίων για διαγνωστικούς σκοπούς. Ένα μη υδατικό 
διάλυμα Ν-μεθυλακεταμιδίου με 0.4 Ν ΚΝΟ3 αποδείχτθηκε χρήσιμο για αυτή την 
εφαρμογή. Με αυτό το σύστημα το πάχος του οξειδίου κυμαίνεται μεταξύ 3 Å/V και 5 
Å/V, με μετρούμενες τιμές της αποδοτικότητας του ιοντικού ρεύματος μεταξύ 1.6% και 
3%. Πρέπει να σημειωθεί πως ο ηλεκτρολύτης αυτός περιέχει μικρή ποσότητα νερού 
ενσωματωμένη σε αυτό, λόγω της υγροσκοπικής φύσης του Ν-μεθυλακεταμιδίου. 
Μερικές φορές, πρόσθετη ποσότητα νερού (μέχρι 9%) προστίθεται, ώστε να 
μεταβληθούν τα χαρακτηριστικά της ανοδίωσης.   

Ένα διάλυμα αιθυλικής γλυκόλης σε 0.04 Ν ΚΝΟ3, με 0.5% νερό, έχει επίσης 
χρησιμοποιηθεί. Η προσθήκη περίπου 1-2 γραμμαρίων Al(NO3)3•9H2O ανά λίτρο του 
προαναφερόμενου διαλύματος έχει βρεθεί πως βελτιώνει την ομοιομορφία αυτού του 
ηλεκτρολύτη με διαδοχικές ανοδιώσεις. Οι ρυθμοί ανάπτυξης του οξειδίου για αυτό το 
σύστημα είναι τυπικά 2.2 Å/V. 
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2.2.5 Ιδιότητες των ανοδικών οξειδίων [3] 

Η ανοδική οξείδωση του πυριτίου οδηγεί σε ένα σχετικά πορώδες οξείδιο, το οποίο δεν 
είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σαν προστατευτική επικάλυψη. Η παρουσία πόρων 
κάνει την εγχάραξή του πιο εύκολη, συγκριτικά με τα θερμικά οξείδια και τυπικά πέντε 
φορές γρηγορότερη. Η αύξηση της πυκνότητας του οξειδίου, κρατώντας το για κάποιο 
χρονικό διάστημα στους 450 °C -500 °C, έχει σαν αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση των 
προαναφερόμενων ιδιοτήτων και επίσης εξυπηρετεί στην απομάκρυνση του 
παγιδευμένου νερού από το οξείδιο.  

Το ανοδικό διοξείδιο του πυριτίου έχει πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων δέκα 
φορές μεγαλύτερη από αυτή του συνηθισμένου θερμικού οξειδίου. Συμπερασματικά, 
δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σαν οξείδιο πύλης σε εφαρμογές MOS. Λόγω 
αυτών των μειονεκτημάτων, η ανοδίωση του πυριτίου είναι γενικά περιορισμένη για 
χρήση σε διαγνωστικές εργασίες, απαιτώντας την επαναλαμβανόμενη απομάκρυνση 
των λεπτών υμενίων. 

 

2.2.6 Διεργασίες πλάσματος [3] 

Με τον όρο πλάσμα περιγράφεται το αέριο που αποτελείται από ιόντα, ηλεκτρόνια και 
ουδέτερα σωμάτια. Οι τύποι αντιδράσεων που εμφανίζονται στο πλάσμα είναι: 1) 
ιονισμός των ουδέτερων ατόμων και μορίων: σε αυτή την αντίδραση οφείλεται η 
δημιουργία και η συντήρηση του πλάσματος 2) η διέγερση των ουδέτερων ατόμων και 
μορίων, οπότε αυτά αποδιεγειρόμενα εκπέμπουν φως και 3) η διάσπαση των μορίων 
/ατόμων σε δραστικές ρίζες. Με τη χρήση πλάσματος είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
τροποποίηση της επιφάνειας, οπότε ανάλογα με το υλικό που εκτίθεται στο πλάσμα, 
πραγματοποιείται εγχάραξη, οξείδωση κλπ. 

Η οξείδωση και η ανοδίωση με πλάσμα του πυριτίου, δύναται να πραγματοποιηθεί 
χρησιμοποιώντας ενεργό οξυγόνο, που δημιουργείται από μια ηλεκτρική εκφόρτιση, 
όπως τα οξειδωτικά είδη. Πραγματοποιούνται σε σύστημα χαμηλών πιέσεων (0.05-0.5 
Τorr), όπου το πλάσμα μπορεί να διατηρηθεί με διέγερση d.c ή r.f. Και η επαγωγική και 
η χωρητική σύζευξη έχουν χρησιμοποιηθεί σε συστήματα οξείδωσης r.f. πλάσματος. 
Επιπρόσθετα, ένα μαγνητικό πεδίο πηνίου χρησιμοποιείται μερικές φορές ώστε να 
περιοριστεί το πλάσμα στην περιοχή γύρω από τον ημιαγωγό. Στο σχήμα 2.2.6.1 
φαίνεται το σχηματικό διάγραμμα ενός συστήματος ανοδίωσης του πυριτίου.  

 

Σχήμα 2.2.6.1 Τυπική συσκευή ανοδίωσης με πλάσμα για το πυρίτιο. 
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Στα συστήματα οξείδωσης με πλάσμα, το δείγμα συνήθως διατηρείται σε γειωμένο 
δυναμικό. Ωστόσο, τα συστήματα ανοδίωσης κατασκευάζονται έτσι ώστε να διατηρείται 
μια d.c. τάση μεταξύ του δείγματος και ενός ηλεκτροδίου, με το δείγμα σε θετικό 
δυναμικό ως προς την κάθοδο. Σαν κάθοδοι χρησιμοποιούνται συνήθως ηλεκτρόδια 
από πλατίνα: ωστόσο το πυρίτιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη υμενίων 
SiO2. 34 διαφορετικές στοιχειώδεις αντιδράσεις είναι γνωστό πως συμβαίνουν στο 
πλάσμα οξυγόνου. Παρόλα αυτά, πολλές από αυτές καταλήγουν σε ένα ασήμαντο 
ποσοστό ενεργών ειδών. Επιπρόσθετα, πολλά από αυτά τα ενεργά είδη, έχουν 
εξαιρετικά μικρούς χρόνους ζωής, έτσι ώστε να επανασυνδέονται προτού φτάσουν στο 
υπόστρωμα. Πρακτικά, μόνο ένα μικρό ποσοστό των ενεργών μορίων οξυγόνου είναι 

χρήσιμο, με κυρίαρχα είδη τα O  και 


2O , που εμφανίζονται σε σχεδόν ίσες 

συγκεντρώσεις. Από αυτά, το O  σχετίζεται με την ανοδίωση με πλάσμα. Είναι δυνατό 
αυτά τα είδη να εισέρχονται κατευθείαν στην διεργασία της οξείδωσης. Ωστόσο, μια 
εναλλακτική δυνατότητα, είναι τα μόρια οξυγόνου να αλληλεπιδρούν με ηλεκτρόνια στην 
επιφάνεια του ημιαγωγού, ώστε να προκύπτουν ενεργά οξειδωτικά είδη.  

Το ενδεχόμενο πλεονέκτημα των μεθόδων με πλάσμα έγκειται στο γεγονός πως η 
θερμοκρασία των ηλεκτρονίων του ιονισμένου αερίου είναι 10.000 Κ. Αποτέλεσμα 
αυτού, η οξείδωση να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, 
ελαχιστοποιώντας έτσι την ανακατανομή των προσμίξεων κατά την διάρκεια της 
διεργασίας.  

Το κύριο μειονέκτημα των διεργασιών πλάσματος είναι πως δημιουργείται φθορά σαν 
αποτέλεσμα των υψηλών ηλεκτρικών πεδίων που εμφανίζονται κατά την διάρκεια των 
διεργασιών οξείδωσης. Αυτό συνήθως οδηγεί σε υλικά με χαμηλό διηλεκτρικό πεδίο 
κατάρρευσης και υψηλή πυκνότητα διεπιφανειακών παγίδων. Σε μερικές περιπτώσεις, η 
ανόπτηση μετά την διεργασία σε πλάσμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να βελτιωθεί 
η ποιότητα των υμενίων.  

Οι διεργασίες πλάσματος συνήθως έχουν σαν αποτέλεσμα τον βομβαρδισμό των 
τοιχωμάτων του θαλάμου του αντιδραστήρα, με τον οποίο δημιουργούνται τα ενεργά 
είδη. Και το πυρίτιο και το οξυγόνο αποτελούν μολύνοντα υλικά σε συστήματα όπου ο 
χαλαζίας χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό. Αυτό το γεγονός έχει ελάχιστες όμως 
συνέπειες στην περίπτωση της οξείδωσης του πυριτίου.  

Κατά την διάρκεια της οξείδωσης του πυριτίου με πλάσμα, αναμένεται μια σημαντικά 
αυξημένη σταθερά γραμμικού ρυθμού λόγω της χρήσης των διεγερμένων ειδών. Τα 
πειράματα με βάση αυτή την γραμμική αύξηση έδειξαν πως η σταθερά του 
παραβολικού ρυθμού επίσης αυξάνεται, υποδεικνύοντας πως στα είδη που διαχέονται 
διαμέσω του οξειδίου πιθανά δεν ανήκει το μοριακό οξυγόνο. Για αυτά τα πειράματα, ο 
ρυθμός ανάπτυξης στους 500°C ήταν συγκρίσιμος με αυτόν της θερμικής οξείδωσης 
στους 1100°C, αλλά οι τάσεις στα υμένια αυτά ήταν χαμηλότερες κατά έναν παράγοντα 
2. Επακόλουθο αυτού είναι πως η εσωτερική τάση για την θερμοκρασία ανάπτυξης των 
500°C είναι μικρή συγκριτικά με την συμπιεστική τάση που δημιουργείται με την ψύξη 
αυτών των υμενίων σε θερμοκρασία δωματίου.  

Ένα μειονέκτημα της απευθείας οξείδωσης με πλάσμα του πυριτίου είναι ο σχετικά 
χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης που σχετίζεται με αυτήν την διεργασία, τυπικά 1000 Å/hr. 
Ωστόσο, η ανοδίωση με πλάσμα δείχνει να αυξάνει αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης κατά 
έναν παράγοντα 10. Αυτός είναι δυνατόν, να ενισχυθεί περαιτέρω, αν 1-3% χλωρίου 
χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της διεργασίας της ανοδίωσης.  

Και η οξείδωση και η ανοδίωση με πλάσμα του πυριτίου συνήθως οδηγούν σε υμένια 
φτωχότερης ποιότητας και χαμηλότερης τάσης κατάρρευσης από τα θερμικά 
οξειδωμένα υμένια. Γενικά, αυτό μπορεί να αποδοθεί στην δυσκολία να διατηρηθεί ένα 
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περιβάλλον κενού που να είναι επαρκώς καθαρό για αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, 
πρόσφατα αποτελέσματα έχουν δείξει πως αυτά τα προβλήματα μπορούν να 
υπερνικηθούν και υψηλά πεδία διηλεκτρικής αντοχής της τάξης των 7-8 MV/cm έχουν 
επιτευχθεί σε ανοδιωμένα υμένια SiO2, που αναπτύσσονται και σε οξυγόνο και σε 
μίγματα οξυγόνου – χλωρίου. 

 

2.2.7 Συστήματα πλάσματος που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 
οξειδίου του πυριτίου 

1) Πλάσμα συντονισμού συχνότητας ηλεκτρονίων - electron frequency resonance 
plasma, ECR -: Στην διάταξη αυτή δεν υπάρχουν ηλεκτρόδια, που θα 
μπορούσαν να «μολύνουν» το οξείδιο. Παράγεται πλάσμα υψηλής πυκνότητας - 
συγκέντρωσης ηλεκτρονίων - για χαμηλές πιέσεις και χαμηλές συγκεντρώσεις 
ιόντων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται υψηλοί ρυθμοί οξείδωσης με σχετικά 
μικρή καταστροφή στο υπόστρωμα. Έχει δοκιμαστεί ανάπτυξη οξειδίου με 
αιωρούμενο υπόστρωμα, χωρίς να καθορίζεται η θερμοκρασία, όπου ο ρυθμός 
ανάπτυξης ήταν χαμηλός, αλλά και με εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα, με 
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, όπου ύστερα από ανόπτηση μετά την 
επιμετάλλωση, οι πυκνωτές που είχαν σαν διηλεκτρικό το οξείδιο που 

αναπτύχθηκε, παρουσίασαν πυκνότητα φορτίων καθορισμένης θέσης  
5*1011/cm2. Όταν θετική τάση εφαρμόστηκε στο υπόστρωμα δημιουργήθηκαν 
οξείδια με καλύτερες φυσικές και ηλεκτρικές ιδιότητες, σε σχέση με εκείνες για 
αρνητική τάση [4]. Έχει πραγματοποιηθεί ECR πλάσμα οξυγόνου με συχνότητα 
στην περιοχή των μικροκυμάτων, στον αντιδραστήρα πλάσματος που φαίνεται 
στο σχήμα 2.2.7.1, όπου ο καθορισμός της πίεσης του αερίου πραγματοποιείται 
με ρύθμιση της ταχύτητας άντλησης μιας τροφοδοτικής βαλβίδας [5], όπου, σε 
χαμηλές θερμοκρασίες (≤350°C), ως κύριο οξειδωτικό μέσο θεωρήθηκαν τα 
άτομα οξυγόνου, των οποίων η συγκέντρωση αυξάνει με την εφαρμοζόμενη ισχύ 
στο πλάσμα. Για χαμηλές πιέσεις (0.01 Torr) παρατηρήθηκε χαμηλότερη 

συγκέντρωση διεπιφανειακών παγίδων ( 9*10-10 eV-1 cm-2) και μικρότερο ρεύμα 
διαρροής. 

 

Σχήμα 2.2.7.1 Σχηματικό διάγραμμα του θαλάμου μικροκυματικού πλάσματος 

 

Έχουν επίσης κατασκευαστεί σε μικροκυματικό πλάσμα οξυγόνου ECR, σε πίεση 

1mTorr, οξείδια για τα οποία ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός έδειξε αριθμό θετικών 

φορτίων καθορισμένης θέσης με πυκνότητα  1-2*1012 cm-2 και πυκνότητα 

διεπιφανειακών καταστάσεων   2-3*1012 eV-1cm-2, που μειώθηκαν ύστερα από 
ανόπτηση σε  αέριο μίγμα για 30 min στους 4500C, κατά μία τάξη μεγέθους [6]. 
Σημαντική παρατήρηση εδώ αποτελεί πως από φασματοσκοπία απορρόφησης στο 
υπέρυθρο (infrared absorption spectroscopy) βρέθηκε ότι ο δείκτης διάθλασης του ECR 
οξειδίου, στους 3000C, μετρημένος στα 632.8nm είναι 1.465, τιμή που δεν διαφέρει 
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πολύ από εκείνη του θερμικού οξειδίου, 1.462. Θεωρείται εδώ, ότι η ανάπτυξη του 
οξειδίου οφείλεται στην ολίσθηση ιόντων Ο- προς την διεπιφάνεια Si-SiO2 υπό την 
επίδραση του πεδίου που δημιουργείται από την θετική τάση που εφαρμόζεται στο 
υπόστρωμα. Τα ιόντα Ο- προκύπτουν κατά την κρούση των ατόμων οξυγόνου πάνω 
στο Si.  
Τέλος παρουσιάζεται και η ανάπτυξη SiO2 με μικροκυματικό ECR πλάσμα O2/Ar [7], 
όπως φαίνεται στον αντιδραστήρα του σχήματος 2.2.7.2, όπου μελετάται η επίδραση 
της πίεσης και της αναλογίας μίγματος  στο πάχος και την ποιότητα του οξειδίου. 

 

Σχήμα 2.2.7.2 Σχηματικό διάγραμμα της συσκευής πλάσματος ECR, τύπου ιονοβολής 

 

Με την αύξηση του χρόνου έκθεσης μειώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης και εμφανίζεται 
κορεσμός στην τιμή του πάχους. Η τιμή αυτή ελαττώνεται με την αύξηση της πίεσης και 
την ελάττωση της αναλογίας μίγματος O2/Ar, γεγονός που εξηγείται ως εξής: μικρός 
ρυθμός ροής O2 προς Ar ισοδυναμεί με μεγάλο ρυθμό ροής Ar προς O2, άρα των 
ιόντων Ar που δημιουργούνται στο πλάσμα, τα οποία υπό συνθήκες υψηλής πίεσης 
χάνουν μεγάλο ποσοστό της ενέργειάς τους κατά τις κρούσεις. Κατά αυτό τον τρόπο 
ενισχύεται η αντίδραση των ιόντων O+ και Ο2

+ στην επιφάνεια και αυξάνεται η 
πυκνότητα του αναπτυσσόμενου υμενίου - οξειδίου - με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η 
διάχυση των «επόμενων» ιόντων και η τιμή κορεσμού του πάχους του οξειδίου να είναι 
μικρότερη. 
Μετρήσεις που έγιναν με φασματοσκοπικό ελλειψόμετρο [8], [9], σε ECR πλάσμα, 
έδειξαν ότι η υψηλή πυκνότητα e- ευνοεί τη δημιουργία ιόντων Ο- τα οποία προωθούνται 
μέσα στο αναπτυσσόμενο οξείδιο, στην περίπτωση εφαρμογής θετικής τάσης. 
Υιοθετείται εδώ η άποψη ότι ο βομβαρδισμός με ιόντα δεν προκαλεί καταστροφή στην 
διάταξη του κρυστάλλου στην επιφάνεια αυτού, αλλά η ίδια η αντίδραση της οξείδωσης 
συμβάλλει στη δημιουργία ενός κατεστραμμένου τμήματος υμενίου της μορφής SiO2 και 
ενός επιπέδου άμορφου Si, το οποίο είναι πιο εμφανές σε θερμοκρασίες χαμηλότερες 

της θερμοκρασίας «ανασυγκρότησης» του κρυστάλλου Si ( 5000C). 
2) Πλάσμα εκφόρτισης με συνεχές ρεύμα (DC glow discharge plasma), όπως φαίνεται 
στο σχήμα 2.2.7.3. 

 

Σχήμα 2.2.7.3 Πλάσμα εκφόρτισης με συνεχές ρεύμα 
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3) Πλάσμα χωρητικής σύζευξης σε ραδιοσυχνότητες (RF capacitively coupled plasma), 
του οποίου η διάταξη φαίνεται στο σχήμα 2.2.7.4. 

 

Σχήμα 2.2.7.4 Πλάσμα χωρητικής σύζευξης σε ραδιοσυχνότητες 

 

4) Πλάσμα επαγωγικής σύζευξης σε ραδιοσυχνότητα ή μικροκύματα (Inductively 
coupled plasma, ICP, RF ή microwave), του οποίου η διάταξη φαίνεται στο σχήμα 
2.2.7.5. 

 

Σχήμα 2.2.7.5 Πλάσμα επαγωγικής σύζευξης σε ραδιοσυχνότητες ή μικροκύματα 

 

Έχει παρατηρηθεί [9], ότι τα συστήματα 2 και 3, εμφανίζουν χαμηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης σε σχέση με το 4, από το οποίο προκύπτουν οξείδια υψηλής ποιότητας, 
όπως φαίνεται από πίνακες όπου δίνονται ο ρυθμός ανάπτυξης, η πυκνότητα 
διεπιφανειακών παγίδων και το πεδίο κατάρρευσης του οξειδίου, για διάφορες 
θερμοκρασίες στα προαναφερόμενα συστήματα πλάσματος. Παρατηρείται ότι για τα 
διαφορετικά συστήματα πλάσματος η εξάρτηση του πάχους από τον χρόνο έκθεσης 
(ρυθμός ανάπτυξης ) είναι είτε γραμμική, είτε παραβολική, είτε αρχικά γραμμική και μετά 
από κάποιο χρόνο παραβολική, είτε λογαριθμική. Επίσης εμφανίζεται σημαντική 
διασπορά των τιμών του ρυθμού ανάπτυξης ακόμα και για ένα συγκεκριμένο σύστημα 
οξείδωσης, που μπορεί να οφείλεται όχι μόνο σε διαφορετική θερμοκρασία, αλλά α) σε 
ανομοιομορφία του πλάσματος, καθώς οι πυκνότητες των ιόντων σε κάθε σημείο του 
πλάσματος είναι δυνατόν να διαφέρουν και κατά δύο τάξεις μεγέθους, γεγονός που 
εξαρτάται από την θέση του δείγματος μέσα στο πλάσμα σε σχέση με το χώρο που 
«ξεσπά» το πλάσμα και β) στο διαφορετικό εμβαδό της επιφάνειας που οξειδώνεται, 
καθώς από μικρότερες επιφάνειες διέρχεται μεγαλύτερη πυκνότητα ρεύματος, που 
συνεπάγεται μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Από ανοδίωση σε πλάσμα σταθερού 
ρεύματος έχει βρεθεί ρυθμός ανάπτυξης που η μορφή του θυμίζει το μοντέλο Deal-
Grove καθώς αρχικά είναι γραμμικός και στη συνέχεια παραβολικός [9], οπότε 
εξεταζόταν η άποψη αν μπορούσε να βρεθεί ένα τροποποιημένο μοντέλο Deal-Grove 
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για τα οξείδια πλάσματος. Όμως στις περιπτώσεις χαμηλής μερικής πίεσης του 
οξυγόνου, άρα σε μίγματα χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο, αναφέρεται ότι δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί. Στην περίπτωση πλάσματος οξυγόνου με εφαρμογή θετικής 
τάσης στο υπόστρωμα, έχει προταθεί μοντέλο [10],που στηρίζεται στην ολίσθηση 
ιόντων Ο-, τα οποία αντιδρούν στην διεπιφάνεια , σύμφωνα με την αντίδραση Si + 2O- 

 SiO2 +2e-. Υπολογίζεται η ροή των ιόντων μέσα από το οξείδιο και η οποία 
αποτελείται από δύο όρους, της ολίσθησης και της διάχυσης, όμως θεωρείται ότι 
κυριαρχεί ο όρος της ολίσθησης, λόγω των πεδίων κατά την οξείδωση με πλάσμα. Η 
συνολική πυκνότητα ρεύματος είναι άθροισμα των συνεισφορών των ιόντων και των 
ηλεκτρονίων, όμως από μετρήσεις των ρευμάτων που διέρχονται από το οξείδιο και των 
ρυθμών ανάπτυξης, βρέθηκε ότι το ρεύμα που διέρχεται από το οξείδιο οφείλεται 
κυρίως σε ηλεκτρόνια, ενώ υπεύθυνο για την ανάπτυξη οξειδίου είναι το ρεύμα ιόντων 
Ο- που προσπίπτουν στην επιφάνεια και που εμποδίζονται να προχωρήσουν στο 
εσωτερικό του Si, λόγω των φορτίων χώρου σε αυτό. Καθώς λοιπόν μεγαλώνει ο 
χρόνος έκθεσης στο πλάσμα το φορτίο που έχει εμφανιστεί κατά αυτό τον τρόπο στο 
πλάσμα εμποδίζει την κίνηση των «επόμενων» ιόντων οξυγόνου που φτάνουν, οπότε 
μετά από κάποιο χρόνο ο ρυθμός ανάπτυξης αρχίζει να μειώνεται. Η σχέση που 
προκύπτει από το μοντέλο για το ρυθμό ανάπτυξης είναι της μορφής dχ/dt =J i(t)/qN0 
όπου Ν0 τα ιόντα που «ενσωματώνονται ανά μονάδα όγκου στο υμένιο, σχέση που 
όταν ολοκληρωθεί δίνει αρχικά γραμμικό ρυθμό ανάπτυξης και στη συνέχεια 
παραβολικό ρυθμό ανάπτυξης. Η σχέση έχει εφαρμοστεί στην περίπτωση της 
ανοδίωσης σε πλάσμα ραδιοσυχνοτήτων του Si, για διάφορες θερμοκρασίες. Καλύτερη 
ποιότητα οξειδίων έχει βρεθεί στην περίπτωση που εφαρμόζεται DC τάση στο 
υπόστρωμα: στην περίπτωση αυτή υπάρχει το πλεονέκτημα ότι η απόσταση μεταξύ του 
RF πηνίου ή της μικροκυματικής κοιλότητας και της επιφάνειας του δισκίου Si που 
οξειδώνεται είναι ανεξάρτητη από την απόσταση ανόδου-καθόδου.  
5) Πλάσμα κυμάτων επιφανείας (Surface wave plasma – SWP-) 
Στα συστήματα πλάσματος υψηλής πυκνότητας (ηλεκτρονίων) οι αντιδράσεις 
οξείδωσης επιταχύνονται λόγω της παραγωγής ατόμων οξυγόνου. Όμως αυξημένη ροή 
ιόντων υψηλής ενέργειας μπορεί να προκαλέσει καταστροφή. Έτσι υπάρχει η απαίτηση 
για συστήματα πλάσματος υψηλής πυκνότητας, μεγάλης σχετικά έκτασης ώστε να 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ομοιομορφία και χαμηλότερης θερμοκρασίας ηλεκτρονίων 
[11]. Ύστερα από σύγκριση των τύπων πλάσματος υψηλής πυκνότητας ICP και SWP, 
προέκυψε ότι για την ίδια πυκνότητα ηλεκτρονίων και την ίδια πίεση, το SWP εμφανίζει 
χαμηλότερη θερμοκρασία ηλεκτρονίων κατά ένα παράγοντα δύο, στην περίπτωση που 
γίνεται ανάμειξη του Ο2 με οποιοδήποτε ευγενές αέριο, οπότε το SWP φαίνεται να 
προκαλεί μικρότερη καταστροφή. Η θερμοκρασία των ηλεκτρονίων στα ICP και SWP 
καθορίζεται με την κατάλληλη επιλογή του αερίου που αναμειγνύεται με το Ο2 ( Ar, Xe, 
Kr, Ne, He ) λόγω του διαφορετικού δυναμικού ιονισμού αυτών. Στην περίπτωση 
καθαρού οξυγόνου, 100% Ο2, η πυκνότητα e- είναι αρκετά μικρή, ενώ αυξάνεται όταν 
αναμειχθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα Ar (εδώ, 3% Ο2), οπότε η 
πυκνότητα ηλεκτρονίων είναι περίπου δύο τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη, όμως ακόμα 
μικρή με εκείνη στην περίπτωση καθαρού Ar, καθώς στην περίπτωση του μίγματος 
καταναλώνεται ενέργεια σε μη ελαστικές συγκρούσεις, όπως διασπάσεις, διεγέρσεις, 
ιονισμοί. Κατά τη σύγκριση He και Xe προέκυψε ότι η θερμοκρασία των ηλεκτρονίων 
είναι χαμηλότερη στην περίπτωση του Xe, καθώς στο He φαίνεται να συν 
εισφέρουν και οι μετασταθείς καταστάσεις. Σε αυτό το γεγονός ίσως οφείλονται οι 
αυξημένες ρίζες οξυγόνου, κάτι που είναι επιθυμητό, στο He. Όμως η απαίτηση είναι 
υψηλή συγκέντρωση ριζών οξυγόνου και χαμηλή θερμοκρασία ηλεκτρονίων, άρα τα He 
και Xe δεν είναι τα κατάλληλα. 
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2.2.8 Διάταξη πλάσματος ICP  

Η χρήση της διάταξης πλάσματος επαγωγικής σύζευξης έχει τα εξής πλεονεκτήματα:  

απομακρυσμένη πηγή πλάσματος, οπότε προκαλείται μικρότερη καταστροφή στο 
αναπτυσσόμενο οξείδιο, υψηλές συγκεντρώσεις ριζών και ικανότητα για ικανοποιητική 
ομοιομορφία σε μεγάλη έκταση [12]. Στο σχήμα 2.2.8.1 φαίνεται εγκάρσια διατομή 
διάταξης επαγωγικής σύζευξης πλάσματος (ICP). Γεννήτρια συγκεκριμένης συχνότητας 
και ισχύος, παράγει εναλλασσόμενο ρεύμα σε επαγωγικό πηνίο, το οποίο στη συνέχεια 
παράγει εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο εφαρμόζει 
εναλλασσόμενο ρεύμα στα ιόντα και τα ηλεκτρόνια του αερίου του πλάσματος, τα οποία 
συγκρουόμενα με τα ουδέτερα άτομα του πλάσματος μεταφέρουν σε αυτά ενέργεια, με 
αποτέλεσμα την δημιουργία πλάσματος πολύ υψηλής θερμοκρασίας. 

 

Σχήμα 2.2.8.1 Εγκάρσια διατομή ICP διάταξης 

 

2.2.9 Έρευνα που έχει διεξαχθεί μέχρι τώρα για την ανάπτυξη SiO2 σε ICP πλάσμα    

Σε RF (13.56MHz) πλάσμα οξυγόνου, σε θερμοκρασία 5000C, για χαμηλές πυκνότητες 
ρευμάτων στο πλάσμα, αναπτύχθηκαν οξείδια με ηλεκτρικές ιδιότητες όμοιες με αυτές 
οξειδίων που αναπτύχθηκαν με υψηλότερες πυκνότητες ρεύματος σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες [4]. Για χαμηλότερη πυκνότητα ρευμάτων ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 
μικρότερος. Σε RF συστήματα πλάσματος με χαμηλές πυκνότητες ρευμάτων και 
χαμηλές πιέσεις, λόγω της χαμηλής πίεσης εμφανίζεται ελαττωμένη η συγκέντρωση των 
οξειδωτικών μέσων, όμως το πλάσμα εκπέμπει υψηλής ενέργειας φωτόνια και μπορεί 
να δημιουργήσει ρίζες που αυξάνουν τον ρυθμό οξείδωσης, όπως Ο1D. Όμως σε αυτόν 
τον μηχανισμό φαίνεται να οφείλεται η ανάπτυξη μικρού πάχους οξειδίου, ενώ για 
μεγαλύτερα πάχη πρέπει ενισχυθεί με κάποιο τρόπο η μεταφορά των οξειδωτικών 
μέσων μέσα από το αναπτυσσόμενο οξείδιο. 

Ανάπτυξη οξειδίων αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε σε RF συχνότητες μεταξύ 6 και 
21 MHz, συνολικές πιέσεις μεταξύ 85 και 500mTorr, αναλογία μίγματος Ο2/Ar από 1 
μέχρι 100% και ισχείς μεταξύ 100 και 500W. Στην περίπτωση εφαρμογής αρνητικής 
τάσης στο Si (cathodization of silicon) θεωρήθηκε ότι θετικά ιόντα οξυγόνου είναι 
υπεύθυνα για την οξείδωση. Ο ρυθμός οξείδωσης μεταβαλλόταν με την RF συχνότητα 
(μέγιστος στα 10.6MHz), με το ποσοστό ανάμειξης του O2 στο Ar (μέγιστος για Ο2/Ar 
15%) και με τη συνολική πίεση (μέγιστος στα 85mTorr). Την σημαντικότερη επίδραση 
στον ρυθμό ανάπτυξης είχε η ισχύς, πιθανόν γιατί σε υψηλές ισχείς σχηματίζονται 



Ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσματος και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός του  

Μ.Ε.Βλαχοπούλου 87 

αυξημένες συγκεντρώσεις ιόντων οξυγόνου, που αποτελούν και τα «οξειδωτικά μέσα» 
(ο ρυθμός εξάρτησης εμφάνισε ασθενή εξάρτηση από τη θερμοκρασία). 

Σε RF πλάσμα οξυγόνου (27MHz, 4Kw) στη διάταξη επαγωγικής σύζευξης που φαίνεται 
στο σχήμα 2.2.9.1 αναπτύχθηκαν οξείδια των οποίων τα πάχη και ο δείκτης διάθλασης 
μετρήθηκαν με ελλειψόμετρο (με χρήση πολλών μηκών κύματος) [13]. Ο δείκτης 
διάθλασης βρέθηκε στην περιοχή 1.45 με 1.46, όμοιος με αυτόν των θερμικών οξειδίων. 
Παρατηρήθηκε επίσης, ότι η ομοιομορφία στο πάχος εξαρτάται από την πίεση. 
Υψηλότερες πιέσεις προκαλούν μικρότερη ομοιομορφία, καθώς υψηλότερη πίεση 
προκαλεί υψηλότερη βαθμίδα συγκεντρώσεων των οξειδωτικών μέσων, που θα 
προκαλέσει μεγαλύτερη ανομοιομορφία στο πάχος του αναπτυσσόμενου οξειδίου, στο 
ίδιο δισκίο, καθώς η ανομοιομορφία του πλάσματος μεταξύ του RF πηνίου και του 
δείγματος είναι μεγαλύτερη.  

 

Σχήμα 2.2.9.1 Σχηματικό διάγραμμα πλάσματος επαγωγικής σύζευξης 

 

Διερευνήθηκε η επίδραση της πίεσης, της ισχύος, της εφαρμοζόμενης τάσης στο 
υπόστρωμα και του ρυθμού ροής του αερίου του πλάσματος στις ηλεκτρικές ιδιότητες 
των πυκνωτών που κατασκευάσθηκαν με τα οξείδια αυτά. Συγκρίνονται για τις διάφορες 
συνθήκες η μέση διηλεκτρική αντοχή κατάρρευσης (Eba), η πυκνότητα των 
διεπιφανειακών καταστάσεων στην μέση του χάσματος (Ditm) και η πυκνότητα των 
φορτίων καθορισμένης θέσης στο οξείδιο (Nf). Η πίεση ελάχιστα διαφοροποιεί το Eba και 
το Dit, απλά εμφανίζεται μια βέλτιστη τιμή αυτής γύρω στα 0.15Torr. Καθοριστική για το 
Eba παράμετρος είναι η εφαρμοζόμενη στο υπόστρωμα θετική τάση, καθώς για τιμές 
πάνω από 50V, εμφανίζεται μείωση του Eba. Υψηλή λοιπόν θετική τάση προκαλεί 
βομβαρδισμό του αναπτυσσόμενου οξειδίου από μεγαλύτερης ενέργειας αρνητικά ιόντα 
οξυγόνου και ηλεκτρόνια με αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων παγίδων στο 
οξείδιο. Άρα πιο εύκολα παγιδεύονται και διαδίδονται μέσα στο οξείδιο τα ηλεκτρόνια, 
οπότε λόγω της φόρτισης των παγίδων από τα πρώτα αυτά ηλεκτρόνια, τα επόμενα 
επιταχύνονται με μεγαλύτερο ρυθμό μέσα στο οξείδιο. Πιο πολλά ηλεκτρόνια μέσα στο 
οξείδιο, σπάνε περισσότερους δεσμούς και το οξείδιο καταστρέφεται πιο γρήγορα 
(χαμηλό Eba). Η πυκνότητα των φορτίων καθορισμένης θέσης φαίνεται να καθορίζεται 
κυρίως από την εφαρμοζόμενη στο υπόστρωμα θετική τάση και την ισχύ του 
πλάσματος, που καθορίζουν αντίστοιχα την ενέργεια και την πυκνότητα των αρνητικών 
ιόντων, οπότε αύξηση της τάσης και της ισχύος φαίνεται να προκαλεί περισσότερα Nf. 
Τέλος, το Dit φαίνεται να έχει ασθενή εξάρτηση από τις συνθήκες του πλάσματος και να 
εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες ανόπτησης μετά την οξείδωση. Χαμηλότερες τιμές 
Dit παρατηρούνται για τις ίδιες συνθήκες ανόπτησης μετά την οξείδωση, στο κλειστό 
περιβάλλον της οξείδωσης (in situ post-oxidation annealing) και μεγαλύτερης 
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θερμοκρασίας ανόπτηση, μετά την επιμετάλλωση. Aναφέρονται όμως και οι Nelson and 
Buhrman που ανέπτυξαν οξείδια σε πλάσμα μίγματος Ο2/Ar και κατέληξαν ότι με 
αύξηση του συνεχούς ρεύματος του πλάσματος ελαττώνεται το Dit. Μοντέλο έχει 
αναπτυχθεί για ανάπτυξη οξειδίου με ανοδίωση του Si, που βασίζεται στην ολίσθηση Ο- 
μέσα στο οξείδιο, προς τη διεπιφάνεια Si-SiO2, που εμποδίζονται να διεισδύσουν 
βαθύτερα στο Si, καθώς η ολίσθησή τους περιορίζεται από το φορτίο χώρου εκεί. 

Στην περίπτωση πλάσματος οξυγόνου έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα οξυγόνου είναι 
αυτά που κυρίως προκαλούν την οξείδωση με τη διάχυσή τους μέσα στο 
αναπτυσσόμενο οξείδιο, προς την διεπιφάνεια Si-SiO2, όταν δεν εφαρμόζεται τάση στο 
υπόστρωμα. Η διάχυση αυτή αναφέρεται ότι ευνοείται σε χαμηλότερες πιέσεις, καθώς ο 
συντελεστής διάχυσης είναι αντιστρόφως ανάλογος της πίεσης. Ο μηχανισμός όμως 
αυτός θεωρείται ότι κυριαρχεί στην ανάπτυξη οξειδίου λεπτού πάχους.[4] 

Όταν εφαρμόζεται θετική ή αρνητική τάση στο υπόστρωμα τα αρνητικά ή θετικά ιόντα 
οξυγόνου, αντίστοιχα, είναι αυτά που κυριαρχούν στην ανάπτυξη οξειδίου, και μοντέλα 
που βασίζονται στην ολίσθηση αυτών έχουν αναπτυχθεί [13], οπότε η εφαρμοζόμενη 
τάση στο υπόστρωμα επηρεάζει όχι μόνο την καταστροφή από βομβαρδισμό όταν αυτή 
είναι μεγάλη, αλλά και την ολίσθηση των οξειδωτικών μέσων διαμέσου του οξειδίου. 

Όταν στο πλάσμα χρησιμοποιηθεί μίγμα αερίου Ο2/ευγενούς αερίου οι αντιδράσεις που 
συμβαίνουν στο πλάσμα τροποποιούνται και προκύπτουν και άλλα οξειδωτικά μέσα, 
γεγονός που να επηρεάζει και το ρυθμό ανάπτυξης του οξειδίου. Έγινε μελέτη του 
ρυθμού οξείδωσης σε μικροκυματικό πλάσμα, σε μίγματα Ο2/ευγενούς αερίου με 
αναλογία 3%, σε πίεση 1Torr και θερμοκρασία 4000C, στο σύστημα μικροκυματικής 
διέγερσης πλάσματος που φαίνεται στο σχήμα 2.2.9.2 [14]. 

 

Σχήμα 2.2.9.2 Σύστημα πλάσματος μικροκυματικής διέγερσης 

 

Χρησιμοποιήθηκαν τα ευγενή αέρια He, Ar, Kr και Xe. Βρέθηκε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 
στην περίπτωση χρήσης He και Xe είναι πολύ μικρός σε σχέση με αυτόν του ξηρού 
θερμικού οξειδίου, στην περίπτωση του Ar συμπίπτει με αυτόν στα πρώτα 20 min και 
στη συνέχεια είναι μεγαλύτερος και στην περίπτωση του Kr είναι πολύ μεγαλύτερος, 
γεγονός που εξηγείται ως εξής: στην περίπτωση της θερμικής οξείδωσης, αυτή 
προκαλείται λόγω της διάχυσης μορίων οξυγόνου ή μορίων νερού (ξηρή ή υγρή, 
αντίστοιχα) τα οποία έχουν μεγάλη ακτίνα, άρα μικρό συντελεστή διάχυσης. Στην 
περίπτωση όμως του μίγματος Kr /O2 η οξείδωση αποδίδεται στην διάχυση ατόμων 
οξυγόνου τα οποία έχουν μικρότερη ακτίνα και μεγαλύτερο συντελεστή διάχυσης. 
Μετρήθηκε από φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων-Χ, το κλάσμα ατόμων 
οξυγόνου προς τα άτομα Si, ώστε να διερευνηθεί η στοιχειομετρία του παραγόμενου 
SiOX. Στην περίπτωση του Kr βρέθηκε ακριβώς 2, που υποδηλώνει ότι το 
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αναπτυσσόμενο σε μίγμα Kr /O2 οξείδιο έχει ακριβώς ίδια στοιχειομετρία με το θερμικό, 

στην περίπτωση του Ar βρέθηκε  1.97 οπότε το οξείδιο σε αυτή την περίπτωση έχει 
περίπου τη ίδια στοιχειομετρία με το Ar, και στη συνέχεια ακολουθούν τα μίγματα με He 
και Xe που δεν δίνουν στοιχειομετρικά SiO2. Αυτό ίσως θα μπορούσε να εξηγηθεί από 
τα ενεργειακά διαγράμματα των ευγενών αερίων και του οξυγόνου, σχήμα 2.2.9.3. 

 

Σχήμα 2.2.9.3 Ενεργειακά διαγράμματα των ευγενών αερίων και του οξυγόνου 

 

Η πρώτη μετασταθής κατάσταση του Ar, το Ar*(11.6eV), βρίσκεται πιο κοντά στην 
ενέργεια διάσπασης του οξυγόνου σε άτομα (Ο1

D+ Ο1
D:11.6eV). Όμως κοντά στο Ar* 

βρίσκεται και το ιόν μοριακού οξυγόνου Ο2
+ (12.1eV), το οποίο μπορεί να διεγερθεί από 

τη δεύτερη ή μεγαλύτερης τάξης μετασταθή κατάσταση του Ar, και το οποίο έχει 
μικρότερη οξειδωτική δράση από το Ο1

D. Άρα στο μίγμα Ο2/Ar η δημιουργία του Ο1
D δεν 

γίνεται αρκετά αποδοτικά, συγκριτικά με την περίπτωση μίγματος Ο2/Kr. Εδώ 
παρατηρείται επιλεκτικά η διάσπαση Ο1

D+ Ο1
D:11.6eV καθώς η πρώτη μετασταθής 

κατάσταση του Kr (9.9eV) είναι η δεύτερη μετά το Ar* που βρίσκεται κοντά στην 
διάσπαση του οξυγόνου, ενώ η δεύτερη ή ανώτερης τάξης μετασταθής κατάσταση του 
Kr, δεν μπορεί να διεγείρει το Ο2

+ (12.1eV). 

Πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη οξειδίου σε ICP plasma, με μίγμα Ο2/Ar σε θερμοκρασία 
υποστρώματος 3500C, πίεση 5mTorr και rf ισχύ 900W, [12]. Μελετήθηκε η επίδραση 
της αναλογίας μίγματος στις ηλεκτρικές ιδιότητες του οξειδίου και προέκυψε ότι 
επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό Ebr για ποσοστό Ο2 10% και ότι γενικά βελτιώνεται για 
χαμηλές περιεκτικότητες Ο2. Θεωρείται γνωστό ότι το αδρανές αέριο μπορεί να αυξήσει 
τη διάσπαση Ο2 στο πλάσμα. Από μετρούμενες χαρακτηριστικές J-E προκύπτει ότι το 
ρεύμα διαρροής που προηγείται του ρεύματος Fowler-Nordheim (πριν τα 8MV/cm) είναι 
πολύ μικρό, γεγονός που υποδηλώνει μικρή συγκέντρωση παγίδων μέσα στο οξείδιο. Η 
πυκνότητα των διεπιφανειακών παγίδων πριν την ανόπτηση βρέθηκε 2.6*1011/eV cm2, 
που θεωρείται μικρή, και η οποία δεν βελτιώθηκε αισθητά από την ανόπτηση. 
Παρατηρήθηκε όμως ότι αύξηση του ποσοστού Ο2 στο μίγμα πάνω από 10% προκαλεί 
αύξηση της πυκνότητας διεπιφανειακών παγίδων.  
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3. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΟΞΕΙΔΙΟΥ – ΗΜΙΑΓΩΓΟΥ (METAL – 
OXIDE – SEMICONDUCTOR, MOS) 

Το τρανζίστορ επίδρασης πεδίου μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού (Metal-Oxide-
Semiconductor Field Effect Transistor) αποτελείται από μια δίοδο MOS και δύο επαφές 
p-n τοποθετημένες ακριβώς δίπλα στην δίοδο MOS. Από την πρώτη της επίδειξη το 
1960, η διάταξη MOSFET αναπτύχθηκε γρήγορα και έγινε η  πιο σημαντική διάταξη για 
προηγμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα όπως οι μικροεπεξεργαστές και οι μνήμες 
ημιαγωγών. Και αυτό γιατί η διάταξη MOSFET καταναλώνει πολύ χαμηλή ισχύ και έχει 
μεγάλη απόδοση διατάξεων που δουλεύουν. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός πως 
η διάταξη MOSFET μπορεί εύκολα να σμικρυνθεί και να καταλάβει λιγότερο χώρο από 
ένα διπολικό τρανζίστορ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο κανόνα σχεδίασης. 

 

3.1 ΔΙΟΔΟΣ MOS 

Η δίοδος MOS κατέχει σημαντική θέση στην φυσική των ημιαγωγικών διατάξεων καθώς 
αποτελεί την καρδιά του MOSFET, της πιο σημαντικής διάταξης των προηγμένων 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ολοκληρωμένα 
κυκλώματα σαν πυκνωτής αποθήκευσης. Θα μελετηθούν τα χαρακτηριστικά της 
ιδανικής διόδου MOS, ενώ στην συνέχεια θα επεκταθεί η ανάλυση ώστε να 
συμπεριληφθεί το φαινόμενο της διαφοράς της συνάρτησης έργου μεταξύ μετάλλου και 
ημιαγωγού, οι διεπιφανειακές παγίδες και τα φορτία του οξειδίου. 

 

3.1.1 Η ιδανική δίοδος MOS 

Η εικόνα με προοπτική μιας διόδου MOS φαίνεται στο σχήμα 3.1.1.1(α). Η εγκάρσια 
διατομή της διάταξης φαίνεται στο σχήμα 3.1.1.1(β), όπου d είναι το πάχος του οξειδίου 
και V είναι η εφαρμοζόμενη τάση στην επαφή του μετάλλου. Θεωρούμε πως η τάση V 
είναι θετική όταν η επαφή του μετάλλου είναι πολωμένη θετικά ως προς την ωμική 
επαφή και η τάση V είναι αρνητική όταν η επαφή του μετάλλου είναι πολωμένη αρνητικά 
ως προς την ωμική επαφή.  

 

Σχήμα 3.1.1.1 (α) Άποψη σε προοπτική μιας διόδου μετάλλου – οξειδίου – ημιαγωγού (MOS). (β) 
Διατομή μιας διόδου MOS. 

 

Το διάγραμμα των ενεργειακών ζωνών μιας ιδανικής διάταξης MOS ημιαγωγού p τύπου 
για V=0, φαίνεται στο σχήμα 3.1.1.2.  
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Σχήμα 3.1.1.2 Διάγραμμα ενεργειακών ζωνών μιας ιδανικής διόδου MOS, στην συνθήκη V = 0. 

 

Η συνάρτηση έργου είναι η ενεργειακή διαφορά μεταξύ της στάθμης Fermi και του 
επιπέδου του κενού (δηλαδή είναι qφm για το μέταλλο και qφs για τον ημιαγωγό). 
Επίσης, φαίνονται η ηλεκτρονική συγγένεια qχ, που είναι η ενεργειακή διαφορά μεταξύ 
της άκρης της ζώνης αγωγιμότητας και του επιπέδου κενού του ημιαγωγού και το 
μέγεθος qψB, που είναι η ενεργειακή διαφορά μεταξύ του επιπέδου Fermi EF και του 
ενδογενούς επιπέδου Fermi Ei.  

Μια ιδανική δίοδος MOS καθορίζεται ως εξής: 

(α) Σε μηδενική εφαρμοζόμενη τάση η ενεργειακή διαφορά μεταξύ της συνάρτησης 
έργου του μετάλλου qφm και της συνάρτησης έργου του ημιαγωγού qφs είναι μηδενική  ή 
η διαφορά των συναρτήσεων έργου qφms είναι μηδενική και στην περίπτωση του p – 
τύπου ημιαγωγού δίνεται από την σχέση 

 

 

, 

όπου το άθροισμα των τριών όρων στην παρένθεση ισούται με qφs. Στην περίπτωση 
του n – τύπου ημιαγωγού ο όρος qψB αντικαθίσταται με -qψB. Με άλλα λόγια, όταν δεν 
εφαρμόζεται τάση, η ενεργειακή ζώνη είναι επίπεδη (συνθήκη επίπεδων ζωνών). (β) Τα 
μόνα φορτία που υπάρχουν στην δίοδο κατώ από συνθήκες πόλωσης, είναι εκείνα στον 
ημιαγωγό και εκείνα που είναι ίσα αλλά με αντίθετο σήμα στην μεταλλική επιφάνεια που 
είναι παρακείμενη στο οξείδιο. (γ) Δεν υπάρχει μεταφορά φορέων διαμέσω του οξειδίου 
κάτω από συνθήκες πόλωσης συνεχούς ρεύματος ή η αντίσταση του οξειδίου είναι 
άπειρη. Αυτή η θεωρία της ιδανικής διόδου MOS χρησιμεύει σαν θεμέλιο για την 
κατανόηση των πρακτικών διατάξεων MOS.  

Όταν μια ιδανική δίοδος MOS πολώνεται με θετικές ή αρνητικές τάσεις, τρεις συνθήκες 
είναι δυνατό να επικρατούν στην επιφάνεια του ημιαγωγού. Στην περίπτωση ημιαγωγού 

  0
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p – τύπου, όταν μια αρνητική τάση (V<0) εφαρμόζεται στην μεταλλική πλάκα, περίσσεια 
θετικών φορτίων (οπές) θα εισαχθούν στην διεπιφάνεια SiO2 – Si. Σε αυτήν την 
περίπτωση, οι ζώνες κοντά στην επιφάνεια του ημιαγωγού κάμπτονται προς τα πάνω, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1.1.3(α). 

 

Σχήμα 3.1.1.3 Διαγράμματα ενεργειακών ζωνών και κατανομές φορτίου για μια ιδανική δίοδο 
MOS, στην περίπτωση (α) συσσώρευσης, (β) απογύμνωσης και (γ) αναστροφής. 

 

Για μια ιδανική δίοδο MOS, δεν ρέει ρεύμα στην διάταξη, ανεξάρτητα από την τιμή της 
εφαρμοζόμενης τάσης. Έτσι, το επίπεδο Fermi στον ημιαγωγό θα παραμείνει σταθερό. 
Γενικά, καθορίστηκε πως η πυκνότητα των φορέων στον ημιαγωγό εξαρτάται εκθετικά 

από την ενεργειακή διαφορά Ei – EF, σύμφωνα με την σχέση
KTEE

ip
Fienp

/)( 
 . 

Η προς τα πάνω κάμψη της ενεργειακής ζώνης στην επιφάνεια του ημιαγωγού 
προκαλεί αύξηση στην ενέργεια  Ei – EF, οπότε αυξάνεται η συγκέντρωση και 
δημιουργείται συσσώρευση των οπών κοντά στην διεπιφάνεια οξειδίου – ημιαγωγού. 
Αυτή καλείται ως η κατάσταση συσσώρευσης. Η αντίστοιχη κατανομή φορτίου φαίνεται 
στην δεξιά μεριά του σχήματος 3.1.1.3(α), όπου Qs είναι το θετικό φορτίο ανά μονάδα 
επιφάνειας στο ημιαγωγό και Qm είναι το αρνητικό φορτίο ανά μονάδα επιφάνειας στο 

μέταλλο και ισχύει sm QQ  .  
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Όταν μια μικρή θετική τάση (V>0) εφαρμόζεται σε μια ιδανική δίοδο MOS, οι ενεργειακές 
ζώνες κοντά στην επιφάνεια του ημιαγωγού κάμπτονται προς τα κάτω και οι φορείς 
πλειονότητας (οπές) απογυμνώνονται. Αυτή καλείται ως κατάσταση απογύμνωσης. Το 
φορτίο χώρου ανά μονάδα επιφάνειας στον ημιαγωγό,Qsc, είναι ίσο με –qNAW, όπου W 
είναι το πλάτος της περιοχής απογύμνωσης στην επιφάνεια.  

Όταν μια μεγαλύτερη θετική τάση εφαρμόζεται, οι ενεργειακές ζώνες κάμπτονται προς 
τα κάτω ακόμα περισσότερο, ώστε το ενδογενές επίπεδο Ei στην επιφάνεια διασχίζει το 
επίπεδο Fermi, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1.1.3(γ). Αυτό σημαίνει πως η θετική τάση 
στην πύλη αρχίζει να εισάγει περίσσεια αρνητικών φορέων (ηλεκτρονίων) στην 
διεπιφάνεια SiO2 – Si. Η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στον ημιαγωγό εξαρτάται 

εκθετικά από την ενεργειακή διαφορά EF – Ei, σύμφωνα με την σχέση KTEE

ip
iFenn

/)( 
 . 

Στην περίπτωση που φαίνεται στο σχήμα 3.1.1.3(γ), ισχύει  (EF – Ei ) > 0. Έτσι, η 
συγκέτρωση των ηλεκτρονίων στην διεπιφάνεια, np, είναι μεγαλύτερη και η εξίσωση των 
οπών, pp, είναι μικρότερη από την ni. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων (φορέων μειονότητας) 
στην επιφάνεια είναι μεγαλύτερος από αυτόν τον οπών (φορέων πλειονότητας). Έτσι η 
επιφάνεια έχει αναστραφεί. Αυτή καλείται ως η κατάσταση αναστροφής.  

Αρχικά, η επιφάνεια βρίσκεται σε συνθήκη ασθενούς αναστροφής, καθώς η 
συγκέντρωση των ηλεκτρονίων είναι μικρή. Καθώς οι ζώνες κάμπτονται περισσότερο, 
τελικά η άκρη της ζώνης αγωγιμότητας πλησιάζει το επίπεδο Fermi. Το ξεκίνημα της 
ισχυρής αναστροφής συμβαίνει όταν η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων κοντά στην 
διεπιφάνεια SiO2 – Si είναι ίση με το επίπεδο εμφύτευσης στο υπόστρωμα. Μετά από 
αυτό το σημείο, τα περισσότερα από τα επιπρόσθετα αρνητικά φορτία στον ημιαγωγό 
διαμορφώνουν φορτίο Qn (σχήμα 3.1.1.3(γ)) σε ένα πολύ στενό επίπεδο αναστροφής, 
που εκτείνεται στην περιοχή 0 ≤ χ ≤ χi, όπου χi είναι το πλάτος της περιοχής 
αναστροφής. Τυπικά, η τιμή του χi κυμαίνεται μεταξύ 1 και 10 nm και είναι πάντα πολύ 
μικρότερη από το πλάτος του επιπέδου απογύμνωσης στην επιφάνεια.  

Μόλις συμβεί η ισχυρή αναστροφή, το πλάτος του επιπέδου απογύμνωσης στην 
επιφάνεια παίρνει την μέγιστη τιμή του. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν οι ζώνες 
κάμπτονται προς τα κάτω αρκετά ώστε να συμβεί ισχυρή αναστροφή, ακόμα και μια 
πολύ μικρή αύξηση στην κάμψη των ζωνών, που αντιστοιχεί σε μια πολύ μικρή αύξηση 
του πλάτους του επιπέδου απογύμνωσης, οδηγεί σε μια μεγάλη αύξηση στο φορτίο Qn 
στο επίπεδο αναστροφής. Έτσι, υπό συνθήκες ισχυρής αναστροφής, το φορτίο ανά 
μονάδα επιφάνειας στον ημιαγωγό, Qs, είναι το άθροισμα του φορτίου Qn στο επίπεδο 
αναστροφής και του φορτίου Qsc της περιοχής απογύμνωσης: 

mAnscns WqNQQQQ    

όπου Wm είναι το μέγιστο πλάτος της περιοχής απογύμνωσης στην επιφάνεια.  

 

3.1.2 Η περιοχή της απογύμνωσης στην επιφάνεια 

Στο σχήμα 3.1.2.1 φαίνεται ένα περισσότερο λεπτομερές διάγραμμα ζωνών στην 
επιφάνεια ενός ημιαγωγού p – τύπου. 
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Σχήμα 3.1.2.1 Διαγράμματα ενεργειακών ζωνών στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού p – τύπου. 

 

Το ηλεκτροστατικό δυναμικό ψ καθορίζεται μηδενικό στο κυρίως μέρος του ημιαγωγού. 
Στην επιφάνεια του ημιαγωγού ορίζεται ψ = ψs, όπου το ψs ονομάζεται επιφανειακό 
δυναμικό. Οι συγκεντρώσεις των ηλεκτρονίων και των οπών εκφράζονται συναρτήσει 
του ψ, σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις 

KTq

ip
Benn

/)(  
 και KTq

ip
Benp

/)(  
 , όπου το ψ είναι θετικό όταν η ζώνη κάμπτεται 

προς τα κάτω, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1.2.1. Στην επιφάνεια οι πυκνότητες είναι  

KTq

is
Bsenn

)(  
 και KTq

is
sBenp
)(  

 . 

Από αυτήν την συζήτηση και τις τελευταίες σχέσεις, διαχωρίζονται οι παρακάτω 
περιοχές επιφανειακού δυναμικού: 

Ψs < 0 Συσσώρευση των οπών (οι ζώνες κάμπτονται προς τα πάνω) 

Ψs = 0 Συνθήκη επίπεδων ζωνών 

ΨB > Ψs > 0 Απογύμνωση των οπών (οι ζώνες κάμπτονται προς τα κάτω) 

Ψs = ΨΒ Μέσον του χάσματος με ns = np = ni (ενδογενής συγκέντρωση) 

Ψs > ΨΒ Αναστροφή (οι ζώνες κάμπτονται προς τα κάτω). 

Το δυναμικό ψ σαν συνάρτηση της απόστασης μπορεί να υπολογιστεί 
χρησιμοποιώντας την μονοδιάστατη εξίσωση Poisson: 

s

s x

d

d







 )(
2

2 
 , όπου ρs(x) είναι η πυκνότητα του φορτίου ανά μονάδα όγκου στην θέση 

x και εs είναι η διηλεκτρική σταθερά. Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση απογύμνωσης 
που χρησιμοποιήθηκε και στην μελέτη των p – n επαφών προκύπτουν τα παρακάτω: 
όταν ο ημιαγωγός απογυμνώνεται σε πλάτος W και το φορτίο μέσα στον ημιαγωγό 
δίνεται από την σχέση ρs(x)= -qNA, η ολοκλήρωση της εξίσωσης Poisson δίνει την 
κατανομή του ηλεκτροστατικού δυναμικού σαν συνάρτηση της απόστασης x στην 

περιοχή απογύμνωσης στην επιφάνεια, σύμφωνα με την σχέση   
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2)1(
W

s


  , όπου το επιφανειακό δυναμικό ψs δίνεται από την σχέση 

s

A
s

WqN




2

2

 . 

Σημειώνεται πως η κατανομή του δυναμικού είναι ίδια με αυτή μιας μονόπλευρης n+ - p 
επαφής. Η επιφάνεια αναστρέφεται όταν το ψs είναι μεγαλύτερο από το ψΒ. Ωστόσο, 
πρέπει να βρεθεί ένα κριτήριο για την έναρξη της ισχυρής αναστροφής, μετά την οποία 
τα φορτία στο επίπεδο αναστροφής καθίστανται σημαντικά. Ένα απλό κριτήριο είναι η 
συγκέντρωση ηλεκτρονίων στην επιφάνεια να είναι ίση με την συγκέντρωση των 

προσμείξεων στο υπόστρωμα, δηλαδή ns = NA. Καθώς KTq

iA
BenN

/
 , προκύπτει ότι 

)ln(
2

2)(
i

A
Bs

n

N

q

kT
inv   . Η σχέση αυτή δηλώνει πως ένα δυναμικό ψΒ απαιτείται 

ώστε να καμφθούν οι ενεργειακές ζώνες προς τα κάτω μέχρι την ενδογενή κατάσταση 
στην επιφάνεια, για την οποία ισχύει Εi = EF και οι ζώνες πρέπει τότε να καμφθούν προς 
τα κάτω κατά qψB στην επιφάνεια ώστε να πραγματοποιηθεί η κατάσταση της ισχυρής 
αναστροφής.  

Όπως προαναφέρθηκε, το επίπεδο απογύμνωσης στην επιφάνεια αποκτά ένα μέγιστο 
όταν η επιφάνεια αναστρέφεται ισχυρά. Επομένως, το μέγιστο πλάτος της περιοχής 
απογύμνωσης στην επιφάνεια, Wm, δίνεται από την σχέση  

A

i

A
s

A

Bs
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ss
m
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2

)ln(
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 , με ψs = ψs(inv), 

και προκύπτει )2(2 BAsmAsc NqWqNQ  . 

Στο σχήμα 3.1.2.2 φαίνεται το μέγιστο πλάτος της περιοχής απογύμνωσης συναρτήσει 
της συγκέντρωσης των προσμείξεων του ημιαγωγού σε συνθήκη ισχυρής αναστροφής. 

 

Σχήμα 3.1.2.2 Μέγιστο πλάτος της περιοχής απογύμνωσης συναρτήσει της συγκέντρωσης των 
προσμείξεων του Si και του GaAs, υπό συνθήκη ισχυρής αναστροφής. 
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3.1.3 Καμπύλες ιδανικής διόδου MOS 

Το σχήμα 3.1.3.1(α) δείχνει το διάγραμμα των ενεργειακών ζωνών μιας ιδανικής διόδου 
MOS, με κάμψη ζωνών ίδια με αυτή που φαίνεται στο σχήμα 3.1.2.1. Η κατανομή του 
φορτίου φαίνεται στο σχήμα 3.1.3.1(β).  

 

Σχήμα 3.1.3.1 (α) Διάγραμμα ζωνών μιας ιδανικής διόδου MOS. (β) Κατανομές φορτίου στην 
συνθήκη αναστροφής. (γ) Κατανομή ηλεκτρικού πεδίου. (δ) Κατανομή δυναμικού. 

 

Καθώς δεν υπάρχουν διαφορές στις συναρτήσεις έργου, η εφαρμοζόμενη τάση θα 

εμφανιστεί εν μέρει στο οξείδιο και εν μέρει στον ημιαγωγό. Έτσι, ισχύει soVV  , 

όπου Vο είναι το δυναμικό στο οξείδιο και δίνεται από την σχέση  

o

s

ox

s

oo
C

QdQ
dEV 


, όπου Eo είναι το πεδίο στο οξείδιο, Qs είναι το φορτίο ανά 

μονάδα επιφάνειας στον ημιαγωγό και Co = εox/d, είναι η χωρητικότητα του οξειδίου ανά 
μονάδα επιφάνειας. Η αντίστοιχη κατανομή του ηλεκτροστατικού δυναμικού φαίνεται 
στο σχήμα 3.1.3.1(δ).  

Η συνολική χωρητικότητα C της διόδου MOS είναι ο συνδυασμός σε σειρά (όπως 
φαίνεται στο ένθετο του σχήματος 3.1.3.2(α) της χωρητικότητας του οξειδίου, Co και της 
χωρητικότητας του επιπέδου απογύμνωσης του ημιαγωγού, Cj = εs/W (ίδια με αυτή μιας 
απότομης p – n επαφής) και δίνεται από την σχέση  
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 , που προβλέπει πως η χωρητικότητα θα 

μειωθεί με την αύξηση της τάσης στην μεταλλική πλάκα, καθώς η επιφάνεια 
απογυμνώνεται. Όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι αρνητική, δεν υπάρχει περιοχή 
απογύμνωσης και δημιουργείται συσσώρευση οπών στην επιφάνεια του ημιαγωγού. 
Αποτέλεσμα αυτού, η συνολική χωρητικότητα να είναι σχεδόν ίση με την χωρητικότητα 
του οξειδίου, εox/d.  

Στο άλλο όριο, όταν συμβαίνει ισχυρή αναστροφή, το πλάτος της περιοχής 
απογύμνωσης δεν θα αυξηθεί με μια περαιτέρω αύξηση της εφαρμοζόμενης τάσης. 
Αυτή η κατάσταση συμβαίνει για εκείνη την τάση στην μεταλλική πλάκα, που προκαλεί 
το επιφανειακό δυναμικό ψs να πάρει την τιμή ψs(inv), που ορίστηκε πρωτύτερα. Από 
τις προηγούμενες σχέσεις και σημειώνοντας πως το αντίστοιχο φορτίο ανά μονάδα 
επιφάνειας είναι qNAWm, προκύπτει η τάση στην μεταλλική πλάκα στην έναρξη της 
ισχυρής αναστροφής, που ονομάζεται τάση κατωφλίου και δίνεται από την σχέση 

B

o

BAs

s
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mA
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Μόλις συμβεί η ισχυρή αναστροφή, η συνολική χωρητικότητα θα παραμείνει σε μια 
ελάχιστη τιμή που δίνεται από την σχέση 

msox

ox

Wd
C

)/(
min






  , έχοντας αντικαταστήσει Cj = εs/Wm . 

Μια τυπική χαρακτηριστική χωρητικότητας – τάσης μιας ιδανικής διόδου MOS φαίνεται 
στο σχήμα 3.1.3.2(α), όπως προκύπτει με βάση την προσέγγιση απογύμνωσης, καθώς 
και από ακριβείς υπολογισμούς (συμπαγής καμπύλη). Σημειώνεται η στενή συσχέτιση 
μεταξύ αυτών.  

 

Σχήμα 3.1.3.2 (α) Η υψηλής συχνότητας C – V καμπύλη για μια δομή MOS, όπου φαίνονται και τα 
προσεγγιστικά τμήματα. Η ένθετη εικόνα δείχνει την σύνδεση σε σειρά των πυκνωτών. (β) Η 

επίδραση της συχνότητας στην καμπύλη C – V. 
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Παρόλο που έχουμε θεωρήσει μόνο το υπόστρωμα p – τύπου, όλοι οι συλλογισμοί 
ισχύουν εξίσου για ένα υπόστρωμα n – τύπου, με κατάλληλες αλλαγές στα πρόσημα και 
στα σύμβολα (για παράδειγμα Qp αντί για Qn). Οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας – 
τάσης θα έχουν ίδια μορφή αλλά θα είναι αντεστραμμένα είδωλα το ένα του άλλου και η 
τάση κατωφλίου είναι μια αρνητική ποσότητα για μια ιδανική δίοδο MOS σε ένα 
υπόστρωμα n – τύπου.  

Στο σχήμα 3.1.3.2(α) υποθέσαμε πως όταν η τάση στην μεταλλική πλάκα αλλάζει, όλο 
το αυξητικό φορτίο εμφανίζεται στην άκρη της περιοχής απογύμνωσης. Πραγματικά, 
αυτό συμβαίνει όταν η συχνότητα μέτρησης είναι υψηλή. Αν ωστόσο, η συχνότητα 
μέτρησης είναι αρκετά χαμηλή ώστε οι ρυθμοί γένεσης – επανασύνδεσης στην 
επιφάνεια της περιοχής απογύμνωσης  είναι ίσοι ή μεγαλύτεροι από την μεταβολή της 
τάσης, τότε η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων (φορέων μειονότητας) μπορεί να 
ακολουθήσει το σήμα του εναλλασσόμενου ρεύματος και οδηγεί σε ανταλλαγή φορτίου 
με το στρώμα αναστροφής βηματικά με το σήμα της μέτρησης. Σαν αποτέλεσμα, η 
χωρητικότητα στην ισχυρή αναστροφή θα είναι μόνο αυτή του υμενίου του οξειδίου, Co. 
Το σχήμα 3.1.3.2(β) δείχνει τις μετρούμενες C – V χαρακτηριστικές της διόδου MOS σε 
διαφορετικές συχνότητες. Σημειώνεται πως η έναρξη των καμπύλων χαμηλής 
συχνότητας συμβαίνει για f ≤ 100 Hz.  

 

3.2 Η ΔΙΟΔΟΣ MOS SiO2 – Si 

Από όλες τις διόδους MOS, αυτή που μελετάται πιο διεξοδικά είναι η μέταλλο – SiO2 –
Si. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του συστήματος SiO2 – Si προσεγγίζουν αυτά μιας 
ιδανικής διόδου MOS. Ωστόσο, για τα μεταλλικά ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται 
συνήθως, η διαφορά των συναρτήσεων έργου qφms γενικά δεν είναι μηδενική και 
υπάρχουν διάφορα φορτία μέσα στο οξείδιο ή στην διεπιφάνεια SiO2 – Si, που με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζει τις ιδανικές χαρατηριστικές MOS.  

 

3.2.1 Η διαφορά συναρτήσεων έργου 

Η συνάρτηση έργου εξαγωγής ενός ημιαγωγού qφs, που είναι η ενεργειακή διαφορά 
μεταξύ του επιπέδου κενού και του επιπέδου Fermi, μεταβάλλεται με την συγκέντρωση 
των προσμείξεων. Για ένα δεδομένο μέταλλο με μια συγκεκριμένη συνάρτηση έργου 
εξαγωγής qφm, αναμένεται πως η διαφορά συναρτήσεων έργου qφms ≡ (qφm - qφs) θα 
μεταβάλλεται εξαρτώμενη από τις προσμείξεις στον ημιαγωγό. Ένα από τα πιο συνήθη 
μέταλλα για την κατασκευή ηλεκτροδίων είναι το αλουμίνιο, με qφm = 4.1 eV. Άλλο υλικό 
που χρησιμοποιείται εκτενώς είναι το ισχυρά εμφυτευμένο πολυκρυσταλλικό πυρίτιο. Οι 
συναρτήσεις έργου για το n+ - και το p+ - πολυκρυσταλλικό πυρίτιο είναι 4.05 και 5.05 
eV, αντίστοιχα. Το σχήμα 3.2.1.1 δείχνει τις διαφορές συναρτήσεων έργου για το 
αλουμίνιο και για το n+ ή p+ πολυκρυσταλλικό πυρίτιο πάνω στο πυρίτιο, καθώς 
μεταβάλλεται το ποσοστό των προσμίξεων. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πως το φms 
μπορεί να μεταβληθεί μέσα σε διάστημα 2 V, ανάλογα με το υλικό του ηλεκτροδίου και 
την συγκέντρωση προσμείξεων στο υπόστρωμα.  
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Σχήμα 3.2.1.1 Η διαφορά συναρτήσεων έργου σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης προσμείξεων 
στο υπόστρωμα Si για Al, n

+
 και p

+
 πολυκρυσταλλικό πυριτίο, σαν υλικό πύλης. 

 

Για να κατασκευαστεί το διάγραμμα των ενεργειακών ζωνών μιας διόδου MOS, 
θεωρούμε ένα απομονωμένο μέταλλο και έναν απομονωμένο ημιαγωγό, με ένα οξείδιο 
μεταξύ τους σαν «σάντουιτς», όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2.1.2(α). 
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Σχήμα 3.2.1.2 (α) Διάγραμμα ενεργειακών ζωνών ενός απομονωμένου μετάλλου και ενός 
απομονωμένου ημιαγωγού με ένα υμένιο οξειδίου μεταξύ τους. (β) Διάγραμμα ενεργειακών 

ζωνών μιας διόδου MOS στην θερμική ισορροπία. 

 

Σε αυτήν την απομονωμένη κατάσταση, όλες οι ζώνες είναι επίπεδες και αυτή η 
κατάσταση καλείται κατάσταση επίπεδων ζωνών. Στην κατάσταση θερμικής 
ισορροπίας, το επίπεδο Fermi πρέπει να είναι σταθερό και το επίπεδο κενού πρέπει να 
είναι συνεχές. Για να εξομαλυνθεί η διαφορά των συναρτήσεων έργου, οι ζώνες του 
ημιαγωγού κάμπτονται προς τα κάτω, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2.1.2(β). Έτσι, το 
μέταλλο είναι θετικά φορτισμένο και η επιφάνεια του ημιαγωγού είναι αρνητικά 
φορτισμένη στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας. Για να επιτευχθεί η ιδανική 
κατάσταση των επίπεδων ζωνών, πρέπει να εφαρμοστεί τάση ίση με την διαφορά 
συναρτήσεων έργου qφms. Αυτό αντιστοιχεί ακριβώς στην κατάσταση που φαίνεται στο 
σχήμα 3.2.1.2(α), όπου πρέπει να εφαρμοστεί μια αρνητική τάση VFB στο μέταλλο και η 
τάση αυτή καλείται τάση επίπεδων ζωνών VFB = φms.  

 

3.2.2 Παγίδες στην διεπιφάνεια και φορτία στο οξείδιο 

Εκτός από την διαφορά των συναρτήσεων έργου, η δίοδος MOS επηρεάζεται από 
φορτία στο οξείδιο και από παγίδες στην διεπιφάνεια SiO2 – Si. Η βασική κατάταξη 
αυτών των παγίδων και των φορτίων φαίνεται στο σχήμα 3.2.2.1. 
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Σχήμα 3.2.2.1 Ονοματολογία των φορτίων που σχετίζονται με το θερμικά οξειδωμένο πυρίτιο. 

 

Πρόκειται για το παγιδευμένο φορτίο στην διεπιφάνεια, το φορτίο καθορισμένης θέσης 
στο οξείδιο, το παγιδευμένο φορτίο στο οξείδιο και τα ευκίνητα ιονισμένα φορτία.    

Λόγω των ιδιοτήτων της διεπιφάνειας SiO2 – Si υπάρχουν τα παγιδευμένα φορτία στην 
διεπιφάνεια Qit και εξαρτώνται από την χημική σύνθεση αυτής της διεπιφάνειας. Οι 
παγίδες βρίσκονται στην διεπιφάνεια SiO2 – Si με ενεργειακές καταστάσεις στο 
απαγορευμένο ενεργειακό στο πυρίτιο. Η πυκνότητα των παγίδων στην διεπιφάνεια, 
δηλαδή ο αριθμός των παγίδων στην διεπιφάνεια ανά μονάδα επιφάνειας και ανά eV, 
εξαρτάται από τον προσανατολισμό. Στον προσανατολισμό <100> η πυκνότητα των 
διεπιφανειακών παγίδων είναι περίπου μια τάξη μεγέθους μικρότερη από αυτή στον 
<111> προσανατολισμό. Οι σημερινές δίοδοι MOS με θερμικά ανεπτυγμένο διοξείδιο 
του πυριτίου πάνω στο πυρίτιο έχουν τα περισσότερα παγιδευμένα φορτία στην 
διεπιφάνεια αδρανοποιημένα με ανόπτηση με υδρογόνο σε χαμηλή θερμοκρασία 
(450°C). Η τιμή Qit/q για το πυρίτιο με <100> προσανατολισμό μπορεί να είναι τόσο 
χαμηλή όσο 1010 cm-2, που ισοδυναμεί με περίπου ένα παγιδευμένο φορτίο στην 
διεπιφάνεια ανά 105 άτομα στην επιφάνεια. Για το πυρίτιο με προσανατολισμό <111>, η 
τιμή Qit/q είναι περίπου 1011 cm-2. 

Το φορτίο καθορισμένης θέσης Qf βρίσκεται μέσα στα 3 nm περίπου από την 
διεπιφάνεια SiO2 – Si. Αυτό το φορτίο είναι καθορισμένο και δεν μπορεί να φορτιστεί ή 
να εκφορτιστεί πέρα από μια μεγάλη μεταβολή του επιφανειακού δυναμικού ψs. Γενικά, 
το Qf είναι θετικό και εξαρτάται από τις συνθήκες οξείδωσης και ανόπτησης και τον 
προσανατολισμό του πυριτίου. Έχει προταθεί ότι όταν η οξείδωση σταματάει, κάποιο 
ιονισμένο πυρίτιο παραμένει κοντά στην διεπιφάνεια. Αυτά τα ιόντα, μαζί με μη 
συμπληρωμένους δεσμούς πυριτίου στην επιφάνεια (για παράδειγμα Si – Si ή Si – O 
δεσμοί), μπορεί να οδηγούν στο θετικό διεπιφανειακό φορτίο Qf. To Qf μπορεί να 
θεωρηθεί σαν ένα φύλλο φορτίο που βρίσκεται στην διεπιφάνεια SiO2 – Si. Τυπικές 
πυκνότητες φορτίου καθορισμένης θέσης στο οξείδιο για ένα σύστημα διεπιφάνειας 
SiO2 – Si προσεκτικά κατεργασμένης είναι περίπου 1010 cm-2 για μια επιφάνεια <100> 
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και περίπου 5 ×1010 cm-2 για μια <111> επιφάνεια. Λόγω των χαμηλότερων τιμών των 
Qn και Qf, ο προσανατολισμός <100> προτιμάται για τα MOSFETs πυριτίου.  

Τα παγιδευμένα στο οξείδιο φορτία Qox σχετίζονται με ατέλειες στο διοξείδιο του 
πυριτίου. Αυτά τα φορτία μπορούν για παράδειγμα να δημιουργηθούν από ακτινοβολία 
ακτίνων Χ ή από βομβαρδισμό ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας. Οι παγίδες είναι 
κατανεμημένες μέσα στο επίπεδο του οξειδίου. Το μεγαλύτερο ποσοστό από το Qox που 
σχετίζεται με τις διεργασίες, μπορεί να απομακρυνθεί με ανόπτηση σε χαμηλή 
θερμοκρασία.  

Τα ευκίνητα ιοντικά φορτία Qm, όπως τα ιόντα νατρίου ή άλλων αλκαλίων, είναι ευκίνητα 
μέσα στο οξείδιο κάτω από υψηλές θερμοκρασίες (για παράδειγμα > 100°C) και 
λειτουργίες υψηλών ηλεκτρικών πεδίων. Μόλυνση από υπολείμματα αλκαλικών 
μεταλλικών ιόντων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ευστάθειας στις διατάξεις 
ημιαγωγών που λειτουργούν κάτω από συνθήκες υψηλής τάσης και υψηλής 
θερμοκρασίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα ευκίνητα ιοντικά φορτία μπορούν να 
κινηθούν πίσω και μπροστά μέσα από το επίπεδο του οξειδίου και να προκαλέσουν 
μετατοπίσεις των καμπύλων C – V κατά μήκος του άξονα της τάσης. Έτσι, ειδική 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην εξάλειψη των ευκίνητων ιόντων στην κατασκευή 
διατάξεων.      

Τα φορτία είναι τα ενεργά καθαρά φορτία ανά μονάδα επιφάνειας, σε C/cm2. 
Υπολογίζεται στην συνέχεια η επίδραση αυτών των φορτίων στην τάση επίπεδων 
ζωνών.  Θεωρείται ένα θετικό φύλλο φορτίου ανά μονάδα επιφάνειας μέσα στο οξείδιο, 
Qo, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2.2.2. 

 

Σχήμα 3.2.2.2 Η επίδραση του φύλλου φορτίου μέσα στο οξείδιο. (α) Συνθήκη για VG = 0. (β) 
Συνθήκη επίπεδων ζωνών. 

 

Αυτό το θετικό φύλλο φορτίου θα προκαλέσει αρνητικά φορτία εν μέρει στο μέταλλο και 
εν μέρει στον ημιαγωγό, όπως φαίνεται στο πάνω μέρος του σχήματος 3.2.2.2(α). Η 
τελική κατανομή του πεδίου, που προκύπτει από την ολοκλήρωση της εξίσωσης 
Poisson μια φορά, φαίνεται στο κάτω μέρος του σχήματος 3.2.2.2(α), όπου έχει 
θεωρηθεί πως δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των συναρτήσεων έργου, ή qφms = 0.  
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Για να φτάσει το σύστημα στην κατάσταση επίπεδων ζωνών (δηλαδή, να μην 
προκαλείται φορτίο στον ημιαγωγό), πρέπει να εφαρμοστεί μια αρνητική τάση στο 
μέταλλο, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2.2.2(β). Καθώς αυξάνει η αρνητική τάση, 
περισσότερα αρνητικά φορτία εισάγονται στο μέταλλο και ως εκ τούτου η κατανομή του 
ηλεκτρικού πεδίου μετατοπίζεται προς τα κάτω, μέχρις ότου  το ηλεκτρικό πεδίο στην 
επιφάνεια του ημιαγωγού να γίνει μηδενικό. Υπό την συνθήκη αυτή, η περιοχή που 
περικλείεται κάτω από την κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου αντιστοιχεί στην τάση 
επίπεδων ζωνών, VFB, και δίνεται από την σχέση 
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Έτσι, η τάση επίπεδων ζωνών εξαρτάται και από την πυκνότητα του φύλλου του 
φορτίου Qo και από την θέση του χo μέσα στο οξείδιο. Όταν το φύλλο φορτίου βρίσκεται 
πολύ κοντά στο μέταλλο, δηλαδή εάν χo = 0, δεν θα προκαλέσει φορτία στο στο πυρίτιο 
και έτσι δεν θα έχει επίδραση στην τάση επίπεδων ζωνών. Από την άλλη μεριά, όταν το 
Qo βρίσκεται πολύ κοντά στον ημιαγωγό, δηλαδή χo = d, όπως και το φορτίο 
καθορισμένης θέσης του οξειδίου, Qf, τότε θα ασκήσει την μέγιστη επίδρασή του και θα 
προκαλέσει μια τάση επίπεδων ζωνών που δίνεται από την σχέση  
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Για την πιο γενική περίπτωση μιας τυχαίας κατανομής φορτίου χώρου μέσα στο οξείδιο, 
η τάση επίπεδων ζωνών δίνεται από την σχέση 
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όπου ρ(χ) η πυκνότητα του φορτίου κατά όγκο μέσα στο οξείδιο. Εφόσον γνωρίζουμε 
την πυκνότητα φορτίου κατά όγκο για τα παγιδευμένα φορτία στο οξείδιο, ρot(χ) και την 
πυκνότητα φορτίου κατά όγκο των ευκίνητων ιοντικών φορτίων, ρm(χ), μπορούν να 
υπολογιστόυν τα μεγέθη Qot και Qm και οι αντίστοιχες κατανομές τους στην τάση 

επίπεδων ζωνών, από τις σχέσεις 

d

otot d
d

Q
0

)(
1

   και 

d

mm d
d

Q
0

)(
1

 . 

Εάν η τιμή της διαφοράς των συναρτήσεων έργου qφms δεν είναι μηδενική και εάν η τιμή 
των παγιδευμένων φορτίων στην διεπιφάνεια είναι αμελητέα, η πειραματική καμπύλη 
χωρητικότητας – τάσης θα μετατοπιστεί ως προς την ιδανική θεωρητική καμπύλη κατά 
μία ποσότητα 
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Η καμπύλη α στο σχήμα 3.2.2.3, δείχνει την χαρακτηριστική C – V μιας ιδανικής διόδου 
MOS. 
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Σχήμα 3.2.2.3 Επίδραση του φορτίου καθορισμένης θέσης στο οξείδιο και των διεπιφανειακών 
παγίδων στις C – V χαρακτηριστικές μιας διόδου MOS. 

 

Λόγω των μη μηδενικών φms, Qf, Qm ή Qot, η καμπύλη C – V θα μετατοπιστεί κατά μία 
ποσότητα που δίνεται από την προηγούμενη σχέση. Η παράλληλη μετατόπιση της C – 
V καμπύλης είναι η β, του σχήματος 3.2.2.3. Εάν επιπλέον υπάρχουν μεγάλα ποσά 
παγιδευμένων φορτίων στην διεπιφάνεια, τα φορτία στις παγίδες στην διεπιφάνεια θα 
μεταβάλλονται με το δυναμικό στην επιφάνεια. Η C – V καμπύλη θα εκτοπιστεί κατά ένα 
ποσό που από μόνο του αλλάζει με το δυναμικό στην επιφάνεια. Έτσι, η καμπύλη γ στο 
σχήμα 3.2.2.3 έχει διαστρεβλωθεί αλλά και μετατοπιστεί λόγω των παγιδευμένων 
φορτίων στην διεπιφάνεια.  

 

3.3 Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ MOSFETs 

3.3.1 Περιγραφή του τρανζίστορ MOSFET 

Το MOSFET έχει πολλά είδη, συμπεριλαμβανομένων των IGFET (τρανζίστορ 
επίδρασης πεδίου με μονωμένη πύλη), MISFET (τρανζίστορ επίδρασης πεδίου με δομή 
μετάλλου – μονωτή – ημιαγωγού) και MOST (τρανζίστορ με δομή μετάλλου – οξειδίου – 
ημιαγωγού). Στο σχήμα 3.3.1 φαίνεται η εικόνα της εγκάρσιας διατομής ενός MOSFET n 
– καναλιού. 
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Σχήμα 3.3.1.1 Άποψη σε προοπτική ενός τρανζίστορ επίδρασης πεδίου μετάλλου – οξειδίου – 
ημιαγωγού (MOSFET). 

 

Είναι μια διάταξη με τέσσερα τερματικά και αποτελείται από ένα υπόστρωμα ημιαγωγού 
p – τύπου, στο οποίο έχουν σχηματιστεί δύο n+ περιοχές, της πηγής και του απαγωγού. 
Η μεταλλική πλάκα πάνω στο οξείδιο ονομάζεται πύλη. Σαν ηλεκτρόδιο πύλης μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν επίσης πολυκρυσταλλικό πυρίτιο ισχυρά εμφυτευμένο ή ένας 
συνδυασμός από κάποιο πυριτίδιο όπως το WSi2 και το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο. Το 
τέταρτο τερματικό είναι μια ωμική επαφή στο υπόστρωμα. Οι βασικές παράμετροι της 
διάταξης είναι το μήκος του καναλιού L, που είναι η απόσταση μεταξύ των δύο 
μεταλλουργικών επαφών n+ - p, το πλάτος του καναλιού Ζ, το πάχος του οξειδίου d, το 
βάθος των επαφών rj και οι προσμείξεις στο υπόστρωμα ΝΑ. Σημειώνεται πως το 
κεντρικό τμήμα της διάταξης αντιστοιχεί στην δίοδο MOS, που έχει ήδη περιγραφεί.  

Το πρώτο MOSFET κατασκευάστηκε το 1960 χρησιμοποιώντας ένα υπόστρωμα 
πυριτίου θερμικά οξειδωμένο. Η διάταξη είχε μήκος καναλιού 20 μm και οξείδιο πύλης 
πάχους 100 nm. Παρόλο που τα σημερινά MOSFETs έχουν σμικρυνθεί υπό κλίμακα 
σημαντικά, η επιλογή του πυριτίου και του θερμικά ανεπτυγμένου διοξειδίου του 
πυριτίου που χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο MOSFET παραμένει ο πιο σημαντικός 
συνδυασμός. Τα περισσότερα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν στην συνέχεια 
έχουν εξαχθεί για το σύστημα Si – SiO2. 

 

3.3.2 Βασικά χαρακτηριστικά 

Η επαφή στην πηγή θα θεωρηθεί σαν η αναφορά της τάσης. Όταν δεν εφαρμόζεται 
τάση στην πύλη, τα ηλεκτρόδια πηγή με πύλη αντιστοιχούν σε δύο p – n επαφές 
συνδεδεμένες back-to-back. Το μόνο ρεύμα που μπορεί να ρέει από την πηγή προς τον 
απαγωγό είναι το ανάστροφο ρεύμα διαρροής. Όταν εφαρμόζεται μια επαρκώς μεγάλη 
θετική τάση πόλωσης στην πύλη, η δομή MOS αναστρέφεται και σχηματίζεται το 
επίπεδο αναστροφής στην επιφάνεια μεταξύ των δύο n+ περιοχών, που αποτελεί το 
κανάλι. Τότε, η πηγή και ο απαγωγός συνδέονται από ένα αγώγιμο n –κανάλι στην 
επιφάνεια, μέσω του οποίου μπορεί να ρέει υψηλό ρεύμα. Η αγωγιμότητα αυτού του 
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καναλιού μπορεί να διαμορφωθεί μεταβάλλοντας την τάση στην πύλη. Η επαφή στο 
υπόστρωμα μπορεί να βρίσκεται στην τάση αναφοράς ή ανάστροφα πολωμένη ως 
προς την πηγή. Η τάση πόλωσης στο υπόστρωμα επίσης επηρεάζει την αγωγιμότητα 
στο κανάλι.  

 

3.3.3 Γραμμική περιοχή και περιοχή κόρου 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται μια ποιοτική μελέτη της λειτουργίας του MOSFET. 
Θεωρείται ότι εφαρμόζεται μια τάση στην πύλη, που προκαλεί αναστροφή στην 
επιφάνεια του ημιαγωγού, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.3.3.1. 

 

Σχήμα 3.3.3.1 Λειτουργίες του MOSFET και χαρακτηριστικές εξόδου I – V. (α) Χαμηλή τάση 
απαγωγού. (β) Αρχή του κόρου. Το σημείο P υποδηλώνει το σημείο στραγγαλισμού. (γ) Βαθιά 

στον κόρο. 

 

Αν εφαρμοστεί μια μικρή τάση στον απαγωγό, ηλεκτρόνια θα ρέουν από την πηγή στον 
απαγωγό μέσω του αγώγιμου καναλιού, ενώ το αντίστοιχο ρεύμα θα ρέει από τον 
απαγωγό προς την πηγή. Έτσι το κανάλι δρα σαν αντίσταση και το ρεύμα του 
απαγωγού, ID, είναι ανάλογο της τάσης στον απαγωγό. Αυτή είναι η γραμμική περιοχή, 
όπως υποδηλώνεται από την γραμμή σταθερής αντίστασης στο δεξί διάγραμμα του 
σχήματος 3.3.3.1(α). 

Όταν αυξάνεται η τάση στον απαγωγό, τελικά φτάνει την τιμή VDsat, στην οποία το 
πάχος του επιπέδου αναστροφής χi κοντά στο y = L, ελαττώνεται στο μηδέν. Αυτό 
ονομάζεται σημείο στραγγαλισμού, P, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.3.3.1(β). Πέρα από 
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αυτό το σημείο στραγγαλισμού, το ρεύμα του απαγωγού παραμένει στην ουσία το ίδιο, 
καθώς για VD > VDsat, στο σημείο P η τάση VDsat παραμένει η ίδια. Έτσι, ο αριθμός των 
φορέων που φτάνουν στο σημείο P από την πηγή ή το ρεύμα που που ρέει από τον 
απαγωγό προς την πηγή παραμένει το ίδιο. Αυτή είναι η περιοχή κόρου, καθώς το ID 
είναι σταθερό, ανεξάρτητα από μια αύξηση στην τάση στον απαγωγό. Η μεγαλύτερη 
αλλαγή είναι μια ελάττωση του L στην τιμή L’, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.3.3.1(γ). Η 
έγχυση φορέων από το σημείο P στην περιοχή απογύμνωσης του απαγωγού είναι 
όμοια με την έγχυση φορέων από μια επαφή εκπομπού – βάσης στην περιοχή 
απογύμνωσης βάσης – συλλέκτη ενός διπολικού τρανζίστορ.  

Στην συνέχεια εξάγονται οι βασικές χαρακτηριστικές του MOSFET υπό τις ακόλουθες 
ιδανικές συνθήκες: α) η δομή της πύλης αντιστοιχεί σε μια ιδανική δίοδο MOS, όπως 
έχει περιγραφεί πρωτύτερα, στην οποία δεν υπάρχουν παγίδες στην διεπιφάνεια, 
φορτία καθορισμένης θέσης στο οξείδιο ή διαφορές των συναρτήσεων έργου, β) 
λαμβάνεται υπόψιν μόνο το ρεύμα ολίσθησης, γ) η ευκινησία των φορέων στο στρώμα 
αναστροφής είναι σταθερή, δ) οι προσμείξεις στο κανάλι είναι ομοιόμορφες, ε) το 
ανάστροφο ρεύμα διαροής είναι αμελητέα μικρό, ζ) το εγκάρσιο πεδίο στο κανάλι, που 
δημιουργείται από την τάση στην πύλη, δηλαδή το Εχ στην χ – διεύθυνση όπως φαίνεται 
στο σχήμα 3.3.1.1, που είναι κάθετο στην ροή του ρεύματος, είναι πολύ μεγαλύτερο 
από το διαμήκες πεδίο που δημιουργείται από την τάση στον απαγωγό, δηλαδή το Εy 
στην y – διεύθυνση, που είναι παράλληλη στην ροή του ρεύματος. Η τελευταία συνθήκη 
καλείται προσέγγιση βαθμιδωτού καναλιού και γενικά ισχύει για MOSFETs με κανάλι 
μεγάλου μήκους. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, τα φορτία που περικλείονται στην 
περιοχή απογύμνωσης στην επιφάνεια του υποστρώματος προκαλούνται μόνο από το 
πεδίο που δημιουργείται από την τάση στην πύλη.  

Στο σχήμα 3.3.3.2(α) φαίνεται ένα MOSFET που λειτουργεί στην γραμμική περιοχή. 
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Σχήμα 3.3.3.2 (α) MOSFET που λειτουργεί στην γραμμική περιοχή. (β) Μεγενθυμένη άποψη του 
καναλιού. (γ) Κατανομή της πτώσης τάσης κατά μήκος του καναλιού. 

 

Κάτω από τις προαναφερόμενες ιδανικές συνθήκες, το συνολικό φορτίο που 
προκαλείται στον ημιαγωγό ανά μονάδα επιφάνειας, Qs, σε μια απόσταση y από την 
πηγή. Φαίνεται στο σχήμα 3.3.3.2(β), που αποτελεί μια μεγέθυνση του κεντρικού 
τμήματος του σχήματος 3.3.3.2(α). Το Qs δίνεται από την σχέση 

osGs CyVyQ )]([)(  , όπου ψs(y) είναι το δυναμικό στην επιφάνεια στην θέση y και 

Co = εox/d είναι η χωρητικότητα της πύλης ανά μονάδα επιφάνειας. Καθώς το φορτίο Qs 
είναι το άθροισμα του φορτίου στο στρώμα αναστροφής ανά μονάδα επιφάνειας, Qn, και 
του φορτίου στην περιοχή απογύμνωσης της επιφάνειας ανά μονάδα επιφάνειας, Qsc, 
για το Qn προκύπτει η σχέση 

)()]([)()()( yQCyVyQyQyQ scosGscsn   . 

Το επιφανειακό δυναμικό ψs(y) στην αναστροφή μπορεί να προσεγγιστεί με 2ψB + V(y), 
όπου V(y), όπως φαίνεται στο σχήμα 3.3.3.2(γ), είναι η ανάστροφη τάση μεταξύ του 
σημείου y και του ηλεκτροδίου της πηγής, που θεωρείται πως είναι γειωμένο. Το φορτίο 
μέσα στην περιοχή απογύμνωσης στην επιφάνεια Qsc(y) δίνεται από την σχέση  

)](2[2)( yVqNWqNyQ BAsmAsc   . 

Έτσι, προκύπτει πως )(2[2]2)([)( yVqNCyVVyQ BAsoBGn   . 

Η αγωγιμότητα του καναλιού στην θέση y μπορεί να προσεγγιστεί από την σχέση 

)()()(  nqn . 
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Για σταθερή ευκινησία, η αγωγιμότητα του καναλιού δίνεται από την σχέση 
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Η αντίσταση του καναλιού ενός στοιχειώδους τμήματος dy, όπως φαίνεται στο σχήμα 

3.3.2.2(β), είναι 
)(yQZ

dy

gL

dy
dR

nn
 και η πτώση τάσης στο στοιχειώδες τμήμα είναι 
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 , όπου ID είναι το ρεύμα του απαγωγού που είναι ανεξάρτητο 

από το y. Από τις προηγούμενες σχέσεις και ολοκληρώνοντας από τη πηγή (y = 0, V = 
0) στον απαγωγό (y = L, V = VD), προκύπτει  
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Το σχήμα 3.3.3.3 δείχνει τις χαρακτηριστικές ρεύματος – τάσης ενός ιδανικού MOSFET, 
όπως προκύπτουν από την προηγούμενη σχέση. 

 

Σχήμα 3.3.3.3 Ιδανικές χαρακτηριστικές στον απαγωγό για ένα MOSFET. Για VDVDsat, το ρεύμα 
στον απαγωγό παραμένει σταθερό. 

 

Για μια δεδομένη VG, το ρεύμα του απαγωγού αρχικά αυξάνεται γραμμικά με την τάση 
στον απαγωγό –γραμμική περιοχή- και στην συνέχεια βαθμιαία επιπεδοποιείται, 
προσεγγίζοντας μια κορεσμένη τιμή (περιοχή κόρου). Η διακεκομμένη γραμμή 
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υποδηλώνει την θέση της τάσης στον απαγωγό (VDsat) στην οποία το ρεύμα παίρνει μια 
μέγιστη τιμή.  

Για την γραμμική περιοχή και την περιοχή κόρου, για μικρές VD το ρεύμα στον απαγωγό 
δίνεται από την σχέση  

DTGonD VVVC
L

Z
I )(    , για VD << (VG – VT), όπου VT είναι η τάση κατωφλίου, όπως 

είχε οριστεί παραπάνω και B

o

BAs

T
C

qN
V 


2

)2(2
 .  

Από την γραφική παράσταση του ID συναρτήσει του VG (για μια δεδομένη μικρή τιμή της 
VD), η τάση κατωφλίου μπορεί να υπολογιστεί σαν η τιμή στον άξονα των VG που 
προκύπτει από την γραμμική προέκταση της καμπύλης.  

Στην γραμμική περιοχή η αγωγιμότητα στο κανάλι, gD και η διαγωγιμότητα gm δίνονται 
από τις σχέσεις 
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Όταν η τάση στον απαγωγό αυξάνεται σε τέτοιο σημείο ώστε το φορτίο Qn στο στρώμα 
αναστροφής για y = L να γίνεται μηδενικό, ο αριθμός των ευκίνητων ηλεκτρονίων στον 
απαγωγό ελαττώνεται δραστικά. Αυτό το σημείο ονομάζεται στραγγαλισμός. Η τάση 
στον απαγωγό και το ρεύμα στον απαγωγό σε αυτό το σημείο ορίζονται ως VDsat και 
ΙDsat, αντίστοιχα. Για τάσεις στον απαγωγό μεγαλύτερες από VDsat ορίζεται η περιοχή 
κόρου. Η τιμή  VDsat εξάγεται για Qn(L) = 0: 

)/211(2 22  GBGDsat VVV  , όπου 
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As

C

qN
 . 

Το ρεύμα στον κόρο δίνεται από την σχέση 2))(
2
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C
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. 

Η τάση κατωφλίου VT στην περιοχή κόρου για χαμηλό ποσοστό προσμείξεων στο 
υπόστρωμα και λεπτά υμένια οξειδίου, δίνεται από την σχέση που προαναφέρθηκε. Για 
υψηλότερα ποσοστά προσμείξεων, η VT εξαρτάται από την VG.  

Για ένα ιδανικό MOSFET στην περιοχή κόρου, η αγωγιμότητα στο κανάλι είναι μηδενική 
και η διαγωγιμότητα δίνεται από την σχέση 
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. 

 

3.3.4 Υποκατωφλιακή περιοχή 

Όταν η τάση στην πύλη είναι μικρότερη από την τάση κατωφλίου και η επιφάνεια του 
ημιαγωγού είναι μόνο ασθενώς αντεστραμμένη, το αντίστοιχο ρεύμα στον απαγωγό 
ονομάζεται υποκατωφλιακό ρεύμα. Η υποκατωφλιακή περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική 
όταν το MOSFET χρησιμοποιείται σαν μια χαμηλής τάσης και χαμηλής ισχύος διάταξη, 
όπως σαν ένας διακόπτης σε εφαρμογές ψηφιακής λογικής και μνημών, καθώς η 
υποκατωφλιακή περιοχή περιγράφει πώς ο διακόπτης ανοίγει και κλείνει.  
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Στην υποκατωφλιακή περιοχή, το ρεύμα του απαγωγού κυριαρχείται από την διάχυση 
αντί για την ολίσθηση και εξάγεται με τον ίδιο τρόπο όπως το ρεύμα του συλλέκτη σε 
ένα διπολικό τρανζίστορ με ομογενείς προσμείξεις στην βάση. Αν θεωρήσουμε το 
MOSFET σαν ένα n – p – n διπολικό τρανζίστορ (πηγή – υπόστρωμα – απαγωγός) 
προκύπτει, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.3.3.2(β),  

L

Lnn
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n
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 , όπου Α είναι η ενεργός διατομή του καναλιού για την 

ροή του ρεύματος και n(0) και n(L) είναι οι πυκνότητες των ηλεκτρονίων στο κανάλι στην 
πηγή και στον απαγωγό, αντίστοιχα. Οι πυκνότητες ηλεκτρονίων δίνονται από τις 

σχέσεις kTq

i
Bsenn

/)(
)0(

 
  και kTVq

i
DBsenLn

)(
)(




 , όπου ψs είναι το δυναμικό 

επιφανείας στην πηγή. Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι 
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 . Το δυναμικό επιφανείας ψs είναι περίπου VG – 

VT. Έτσι, το ρεύμα του απαγωγού θα ελαττωθεί εκθετικά όταν η VG γίνει μικρότερο από 

την VT : 
kTVVq

D
TGeI
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 .  

Μια τυπική μετρούμενη καμπύλη στην υποκατωφλιακή περιοχή φαίνεται στο σχήμα 
3.3.4.1. 

 

Σχήμα 3.3.4.1 Υποκατωφλιακή χαρακτηριστική ενός MOSFET. 

 

Σημειώνεται η εκθετική εξάρτηση του ID από τον όρο (VG - VT), για VG < VT. Μια 
σημαντική παράμετρος σε αυτήν την περιοχή είναι η υποκατωφλιακή κλίση, S, που 

ορίζεται σαν 1]/)(ln[  GD VI . Ο S είναι τυπικά 70 – 100 mV/decade σε θερμοκρασία 

δωματίου. Για να ελαττωθεί το υποκατωφλιακό ρεύμα σε μια αμελητέα τιμή, πρέπει το 
MOSFET να πολωθεί με τάση μισό Volt ή περισσότερο, μικρότερη από το VT.  

 

3.3.5 Τύποι του MOSFET 

Υπάρχουν βασικά τέσσερις τύποι MOSFET, ανάλογα με τον τύπο του στρώματος 
αναστροφής. Αν για μηδενική τάση πόλωσης στην πύλη, η αγωγιμότητα στο κανάλι 
είναι πολύ χαμηλή και πρέπει να εφαρμοστεί μια θετική τάση στην πύλη ώστε να 
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σχηματιστεί το κανάλι τύπου – n, τότε η διάταξη είναι MOSFET n – καναλιού κανονικά 
κλειστό (προσαύξησης). Αν το n – κανάλι υπάρχει για μηδενική τάση πόλωσης και 
πρέπει να εφαρμοστεί μια αρνητική τάση στην πύλη ώστε να απογυμνωθούν οι φορείς 
στο κανάλι και να μειωθεί η αγωγιμότητα στο κανάλι, τότε η διάταξη ονομάζεται 
MOSFET n – καναλιού κανονικά ανοιχτό (απογύμνωσης). Ομοίως, υπάρχουν τα 
MOSFETs p – καναλιού κανονικά κλειστό (προσαύξησης) και κανονικά ανοιχτό 
(απογύμνωσης).  

Οι κατόψεις των διατάξεων, οι χαρακτηριστικές εξόδου (δηλαδή η μεταβολή του ID 
συναρτήσει της VD) και οι χαρακτηριστικές μεταφοράς (δηλαδή η μεταβολή του ID 
συναρτήσει της VG) των τεσσάρων τύπων φαίνονται στο σχήμα 3.3.5.1. 

 

Σχήμα 3.3.5.1 Η εγκάρσια διατομή, οι χαρακτηριστικές εξόδου και οι χαρακτηριστικές μεταφοράς 
για τέσσερις τύπους MOSFET. 

 

Σημειώνεται πως για την κανονικά ανοιχτή διάταξη n – καναλιού, ένα μεγάλο ρεύμα ρέει 
για VG = 0 και το ρεύμα μπορεί να αυξηθεί ή να ελαττωθεί μεταβάλλοντας την τάση στην 
πύλη. Αυτά μπορούν να επεκταθούν άμεσα σε διατάξεις p – καναλιού, αλλάζοντας τις 
πολικότητες.  

 

3.3.6 Έλεγχος της τάσης κατωφλίου 

Μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους του MOSFET είναι η τάση κατωφλίου. Η τάση 
κατωφλίου στην ιδανική περίπτωση έχει προαναφερθεί. Ωστόσο, όταν 
συμπεριλαμβάνονται οι επιδράσεις των φορτίων καθορισμένης θέσης και της διαφοράς 
των συναρτήσεων έργου, υπάρχει μια μετατόπιση της τάσης επίπεδων ζωνών. 
Επιπρόσθετα, η τάση πόλωσης του υποστρώματος μπορεί επίσης να επηρεάσει την 
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τάση κατωφλίου. Όταν μια ανάστροφη τάση πόλωσης εφαρμοστεί μεταξύ του 
υποστρώματος και της πηγής, η περιοχή απογύμνωσης διαπλατύνεται και η τάση 
κατωφλίου που απαιτείται ώστε να επιτευχθεί αναστροφή πρέπει να αυξηθεί ώστε να 
διευθετηθεί το μεγαλύτερο φορτίο Qsc. Αυτοί οι παράγοντες με την σειρά τους 
προκαλούν μεταβολή στην τάση κατωφλίου, που δίνεται πλέον από την σχέση 

o

BSBAs

BFBT
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VqN
VV
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 ,  

όπου VBS είναι η ανάστροφη τάση υποστρώματος – πηγής. Το σχήμα 3.3.6.1 δείχνει 
την υπολογισμένη τάση κατωφλίου ενός n – καναλιού (VTn) και p – καναλιού (VTp) 
MOSFET με n+ και p+ πολυκρυσταλλικό πυρίτιο και συναρτήσεις έργου των 
ηλεκτροδίων πύλης στην μέση του χάσματος σαν συνάρτηση των προσμείξεων στο 
υπόστρωμά τους, θεωρώντας d = 5 nm, VBS = 0 και Qf = 0. 

 

Σχήμα 3.3.6.1 Υπολογισμένη τάση κατωφλίου για MOSFETs n – καναλιού (VTn) και p – καναλιού 
(VTp), συναρτήσει της συγκέντρωσης των προσμείξεων, για διατάξεις με πύλες από n

+
 και p

+
 

πολυκρυσταλλικό πυρίτιο και συνάρτηση έργου μέσου χάσματος, θεωρώντας μηδενικό φορτίο 
καθορισμένης θέσης. Το πάχος του οξειδίου πύλης είναι 5 nm. Η ονομασία NMOS αναφέρεται για 

MOSFET n – καναλιού και PMOS για MOSFET p – καναλιού. 

 

Τα υλικά πύλης μέσου χάσματος είναι εκείνα με συνάρτηση έργου ίση με 4.61 eV, που 
ισούται με το άθροισμα της ηλεκτρονικής συγγένειας qχ και του Eg/2 του πυριτίου.  

Ο ακριβής έλεγχος της τάσης κατωφλίου των MOSFETs σε ένα ολοκληρωμένο 
κύκλωμα είναι απαραίτητος για την αξιοπιστία της λειτουργίας του κυκλώματος. Τυπικά, 
η τάση κατωφλίου ρυθμίζεται μέσω της εμφύτευσης ιόντων στην περιοχή του καναλιού.  
Για παράδειγμα, η εμφύτευση βορίου διαμέσου του επιφανειακού οξειδίου συχνά 
χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της τάσης κατωφλίου ενός MOSFET n – καναλιού (με 
υπόστρωμα p – τύπου). Χρησιμοποιώντας αυτήν την μέθοδο, είναι δυνατόν να 
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επιτευχθεί στενός έλεγχος της τάσης κατωφλίου, καθώς πολύ ακριβείς ποσότητες 
προσμείξεων μπορούν να εισαχθούν. Οι αρνητικά φορτισμένοι αποδέκτες βορίου 
αυξάνουν το επίπεδο των προσμείξεων στο κανάλι. Αποτέλεσμα αυτού είναι να αυξάνει 
η VT. Ομοίως, μια ρηχή εμφύτευση βορίου σε ένα MOSFET p – καναλιού, μπορεί να 
ελαττώσει την απόλυτη τιμή της VT. 

Μπορούμε επίσης να ελέγξουμε την VT μεταβάλλοντας το πάχος του οξειδίου. Η τάση 
κατωφλίου γίνεται περισσότερο θετική για ένα MOSFET n – καναλιού και περισσότερο 
αρνητική για ένα MOSFET p – καναλιού, καθώς αυξάνεται το πάχος του οξειδίου. Αυτό 
οφείλεται απλά στην ελαττωμένη δύναμη του πεδίου για μια καθορισμένη τάση στην 
πύλη για ένα παχύτερο οξείδιο. Μια τέτοια προσέγγιση χρησιμοποιείται ευρέως για τα 
απομονωμένα τρανζίστορς που κατασκευάζονται σε ένα τσιπ. Το σχήμα 3.3.6.2 δείχνει 
την εγκάρσια διατομή ενός οξειδίου απομόνωσης (λέγεται επίσης οξείδιο πεδίου) μεταξύ 
μιας διάχυσης n+ και ενός n - πηγαδιού. 

 

Σχήμα 3.3.6.2 Εγκάρσια διατομή ενός τρανζίστορ παρασιτικού πεδίου σε μια δομή n – πηγαδιού. 

 

Η περιοχή n+ διάχυσης είναι η περιοχή της πηγής ή του απαγωγού ενός τυπικού 
MOSFET n – καναλιού. Το οξείδιο πύλης του MOSFET είναι πολύ λεπτότερο από το 
οξείδιο πεδίου. Όταν μια αγώγιμη γραμμή σχηματιστεί στο οξείδιο πεδίου, τότε 
σχηματίζεται ένα παρασιτικό MOSFET, που λέγεται τρανζίστορ πεδίου, με τις περιοχές 
της n+ - διάχυσης και του n – πηγαδιού σαν την πηγή και τον απαγωγό, αντίστοιχα. 
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του κυκλώματος, το τρανζίστορ πεδίου δεν θα είναι 
ανοιχτό. Συνεπώς, το οξείδιο πεδίου προσφέρει καλή απομόνωση μεταξύ των περιοχών 
της n+ - διάχυσης και του n - πηγαδιού.  

Η τάση πόλωσης του υποστρώματος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ώστε να 
ρυθμιστεί η τάση κατωφλίου.  Η μεταβολή στην τάση κατωφλίου λόγω της τάσης 

πόλωσης του υποστρώματος είναι BBSB
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Στην γραφική παράσταση του ρεύματος του απαγωγού συναρτήσει της VG, η τομή της 
με τον άξονα των VG αντιστοιχεί στην τάση κατωφλίου. Ένα τέτοιο διάγραμμα φαίνεται 
στο σχήμα 3.3.6.3 για τρεις διαφορετικές τάσεις πόλωσης του υποστρώματος. 
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Σχήμα 3.3.6.3 Ρύθμιση της τάσης κατωφλίου χρησιμοποιώντας την τάση πόλωσης του 
υποστρώματος. 

 

Καθώς το μέγεθος της VBS στο υπόστρωμα αυξάνεται από 0 V σε 2 V, η τάση 
κατωφλίου επίσης αυξάνεται από 0.56 V σε 1.03 V. Η επίδραση του υποστρώματος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να αυξηθεί η τάση κατωφλίου μιας οριακής διάταξης 
προσαύξησης, με VT 0, σε μια μεγαλύτερη τιμή.   

Άλλος τρόπος ελέγχου της VT είναι να ρυθμιστεί η διαφορά μεταξύ των συναρτήσεων 
έργου, επιλέγοντας ένα κατάλληλο υλικό πύλης. Πολλά αγώγιμα υλικά έχουν προταθεί, 
όπως τα W, TiN και ένα επίπεδο ισχυρά εμφυτευμένου πολυκρυσταλλικού πυριτίου – 
γερμανίου. Στην κατασκευή υπομικρονικών διατάξεων, ο έλεγχος της τάσης κατωφλίου 
και της απόδοσης της διάταξης γίνεται πολύ δύσκολος λόγω των επιδράσεων της 
γεωμετρίας που συναντώνται στην σμίκρυνση των διατάξεων. Η χρήση άλλων υλικών 
πύλης ώστε να αντικατασταθεί το συμβατικό n+ - πολυκρυσταλλικό πυρίτιο θα 
μπορούσε να κάνει την σχεδίαση των διατάξεων πιο ευέλικτη στην κατασκευή 
υπομικρονικών διατάξεων.   

 

3.4 ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ MOSFETs 

Η σμίκρυνση των διαστάσεων των MOSFETs είναι μια συνεχής τάση από την έναρξη 
της τεχνολογίας αυτής. Μικρότερη διάσταση της διάταξης καθιστά δυνατή την αυξημένη 
πυκνότητα διατάξεων σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Επιπρόσθετα, ένα μικρότερο 
μήκος καναλιού βελτιώνει το ρεύμα οδήγησης, καθώς ID   1/L και έτσι και την απόδοση 
της λειτουργίας. Ωστόσο, καθώς ελαττώνονται οι διαστάσεις μιας διάταξης, επιρροές 
από τις πλευρικές περιοχές του καναλιού, δηλαδή τις άκρες της πηγής, του απαγωγού 
και του οξειδίου απομόνωσης, γίνονται σημαντικές. Έτσι, οι χαρακτηριστικές της 
διάταξης αποκλίνουν από αυτές που εξάγονται από την προσέγγιση για μεγάλα μήκη 
καναλιού. 

 

3.4.1 Επιδράσεις του μικρού μήκους καναλιού 

Η τάση κατωφλίου που προέκυψε με βάση την προσέγγιση βαθμιδωτού καναλιού, 
θεωρεί πως τα φορτία που περιέχονται στην περιοχή απογύμνωσης της επιφάνειας στο 
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υπόστρωμα εισάγονται μόνο από το πεδίο που δημιουργείται από την τάση στην πύλη. 
Έτσι ο τρίτος όρος στην εξίσωση που την περιγράφει είναι ανεξάρτητος από τα 
πλευρικά πεδία από την πηγή και τον απαγωγό. Ωστόσο, καθώς μειώνεται το μήκος του 
καναλιού, τα πεδία που προκύπτουν από τις περιοχές πηγής/απαγωγού είναι δυνατόν 
να επηρεάζουν την κατανομή φορτίου και έτσι και τα χαρακτηριστικά της διάταξης, 
όπως τον έλεγχο της τάσης κατωφλίου και την διαρροή της διάταξης. 

 

3.4.2 Μετακύλιση της τάσης κατωφλίου στην γραμμική περιοχή 

Όταν η επίδραση των πλαϊνών του καναλιού γίνεται μη αμελητέα, η τάση κατωφλίου 
στην γραμμική περιοχή συνήθως γίνεται λιγότερο θετική καθώς το μήκος του καναλιού 
ελαττώνεται για τα MOSFETs n – καναλιού και λιγότερο αρνητικό καθώς το μήκος 
καναλιού ελαττώνεται για τα MOSFETs p – καναλιού. Στο σχήμα 3.4.2.1 δίνεται ένα 
παράδειγμα για το φαινόμενο της μετακύλισης της τάσης κατωφλίου για VDS = 0.05 V. 

 

Σχήμα 3.4.2.1 Χαρακτηριστικές μετακύλισης της τάσης κατωφλίου στην συμπληρωματική 
τεχνολογία τρανζίστορ επίδρασης πεδίου μετάλλου – οξειδίου – ημιαγωγού (CMOS). 

 

Η μετακύλιση μπορεί να εξηγηθεί από το μοντέλο καταμερισμού φορτίου, όπως φαίνεται 
στο σχήμα 3.4.2.2. 
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Σχήμα 3.4.2.2 Σχηματικό του μοντέλου καταμερισμού φορτίου. 

 

Αυτή η εικόνα δείχνει την εγκάρσια διατομή ενός MOSFET n – καναλιού. Αυτή η διάταξη 
λειτουργεί στην γραμμική περιοχή, για VDS ≤ 0.1 V. Έτσι, το πλάτος της περιοχής 
απογύμνωσης για την επαφή του απαγωγού είναι σχεδόν ίσο με αυτό για την επαφή της 
πηγής. Καθώς η περιοχή απογύμνωσης του καναλιού επικαλύπτει τις περιοχές 
απογύμνωσης της πηγής και του απαγωγού, τα φορτία που προκαλούνται από το πεδίο 
που δημιουργείται από την τάση πόλωσης στην πύλη, μπορούν να προσεγγιστούν από 
αυτά μέσα στην τραπεζοειδή περιοχή.  

Η μετατόπιση της τάσης κατωφλίου ΔVT οφείλεται στην ελάττωση των φορτίων στην 
περιοχή απογύμνωσης από την ορθογώνια περιοχή L × Wm στην τραπεζοειδή περιοχή 

(L+L’)Wm/2. Η μετατόπιση ΔVT δίνεται από την σχέση )1
2

1( 
j

m

o

jmA

T
r

W

LC

rWqN
V , 

όπου ΝΑ είναι η συγκέντρωση τωνπροσμείξεων στο υπόστρωμα, Wm το πλάτος της 
περιοχής απογύμνωσης, rj το βάθος επαφής, L το μήκος του καναλιού και Co η 
χωρητικότητα του οξειδίου πύλης ανά μονάδα επιφάνειας.  

Για διατάξεις με μεγάλο μήκος καναλιού, η ελάττωση του φορτίου είναι μικρότερη, 
καθώς το τμήμα Δ, που φαίνεται στο σχήμα 3.4.2.2 είναι πολύ μικρότερο από το L. 
Ωστόσο, για διατάξεις με μικρό μήκος καναλιού, τα φορτία που χρειάζονται ώστε να 
ανοίξει η διάταξη είναι δραματικά ελαττωμένα, καθώς το Δ είναι συγκρίσιμο με το L. 
Όπως φαίνεται από την τελευταία σχέση, για δεδομένες τιμές των NA, Wm, rj και Co, η 
τάση κατωφλίου ελαττώνεται με την ελάττωση του μήκους του καναλιού.  

 

3.4.3 Ελάττωση του φραγμού που προκαλείται από τον απαγωγό 

Όταν η τάση στον απαγωγό για ένα MOSFET με μικρό μήκος καναλιού αυξάνεται από 
την γραμμική περιοχή προς την περιοχή κόρου, η μετακύλιση της τάσης κατωφλίου του 
γίνεται μεγαλύτερη, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.4.2.1. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται 
ελάττωση του φραγμού που προκαλείται από τον απαγωγό. Στο σχήμα 3.4.3.1 
φαίνονται τα επιφανειακά δυναμικά μεταξύ πηγής και απαγωγού για διάφορες διατάξεις 
n – καναλιού με διαφορετικά μήκη καναλιού. 
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Σχήμα 3.4.3.1 Υπολογισμένο επιφανειακό δυναμικό κατά μήκος του καναλιού για MOSFETs n – 
καναλιού με διαφορετικά μήκη καναλιού. Το σύνορο πηγής – καναλιού βρίσκεται στη θέση y = 0. 

Εφαρμόζονται χαμηλή (0.05 V, διακεκομμένες γραμμές) και υψηλή (1.5 V, συμπαγείς γραμμές) 
τάση VDS. Το πάχος οξεδίου d και η συγκέντρωση προσμείξεων στο υπόστρωμα NA, είναι 10 nm 

και 10
16

 cm
-3

, αντίστοιχα. Η τάση στο υπόστρωμα είναι 0 V. 

 

Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν σε VDS = 0.05 V και οι συμπαγείς γραμμές σε 
VDS > 0. Όταν η τάση στην πύλη είναι μικρότερη από VT, το υπόστρωμα Si με κανάλι p 
– τύπου σχηματίζει έναν φραγμό δυναμικού μεταξύ της n+ πηγής και του απαγωγού και 
περιορίζει την ροή ηλεκτρονίων από την πηγή στον απαγωγό. Για μια διάταξη που 
λειτουργεί στην περιοχή κόρου, το πλάτος της περιοχής απογύμνωσης της επαφής του 
απαγωγού είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό της επαφής της πηγής. Στην 
περίπτωση του καναλιού μεγάλου μήκους, η αύξηση του πλάτους της περιοχής του 
στρώματος απογύμνωσης της επαφής του απαγωγού δεν θα επηρεάσει το ύψος του 
φραγμού δυναμικού, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.4.3.1, στην περίπτωση του 1 μm 
μήκους καναλιού. Ωστόσο, όταν το μήκος του καναλιού είναι αρκετά μικρό, η αύξηση 
της τάσης στον απαγωγό, ελαττώνει το ύψος του φραγμού δυναμικού, όπως φαίνεται 
για τις περιπτώσεις όπου το μήκος καναλιού είναι 0.3 και 0.5 μm, στο σχήμα 3.4.3.1. 
Αυτό αποδίδεται στην διείσδυση του πεδίου στην επιφανειακή περιοχή από τον 
απαγωγό στην πηγή, όταν είναι πολύ κοντά. Μια τέτοια επίδραση ελάττωσης του 
φραγμού οδηγεί σε σημαντική αύξηση της έγχυσης ηλεκτρονίων από την πηγή στον 
απαγωγό. Αποτέλεσμα αυτού είναι να αυξάνεται το υποκατωφλιακό ρεύμα. Έτσι, η τάση 
κατωφλίου των διατάξεων με μικρό μήκος καναλιού ελαττώνεται περαιτέρω καθώς 
αυξάνεται η τάση πόλωσης στον απαγωγό. 

Στο σχήμα 3.4.3.2 φαίνονται οι υποκατωφλιακές χαρακτηριστικές για MOSFET n – 
τύπου καναλιού σε συνθήκες χαμηλής και υψηλής τάσης πόλωσης του απαγωγού. 



Ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσματος και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός του  

Μ.Ε.Βλαχοπούλου 120 

 

Σχήμα 3.4.3.2 Υποκατωφλιακές χαρακτηριστικές για ένα MOSFET (α) μεγάλου μήκους καναλιού 
και (β) μικρού μήκους καναλιού. 

 

Η παράλληλη μετατόπιση στο υποκατωφλιακό ρεύμα στην διάταξη με μικρό μήκος 
καναλιού καθώς η τάση στον απαγωγό αυξάνεται, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.4.3.2(β), 
υποδηλώνει ότι έχει προκληθεί μια σημαντική επίδραση από το φαινόμενο ελάττωσης 
του φραγμού που προκαλείται από τον απαγωγό.  

 

3.4.4 Κλείσιμο του κυρίως μέρους του ημιαγωγού 

Το φαινόμενο ελάττωσης του φραγμού που προκαλείται από τον απαγωγό, προκαλεί 
τον σχηματισμό ενός μονοπατιού διαρροής στην διεπιφάνεια SiO2/Si. Αν η τάση στον 
απαγωγό είναι αρκετά μεγάλη, σημαντικό ρεύμα διαρροής είναι επίσης δυνατόν να ρέει 
από τον απαγωγό στην πηγή μέσω του κυρίως μέρους του υποστρώματος για ένα 
MOSFET με μικρό μήκος καναλιού. Αυτό επίσης αποδίδεται στην αύξηση του πλάτους 
της περιοχής του στρώματος απογύμνωσης της επαφής του απαγωγού με την αύξηση 
της τάσης στον απαγωγό. Σε ένα MOSFET με μικρό μήκος καναλιού, το άθροισμα του 
πλάτους του στρώματος απογύμνωσης για τις επαφές της πηγής και του απαγωγού, 
είναι συγκρίσιμο με το μήκος του καναλιού. Η περιοχή απογύμνωσης της επαφής του 
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απαγωγού βαθμιαία ενώνεται με αυτήν της επαφής της πηγής, όταν αυξάνεται η τάση 
στον απαγωγό. Αποτέλεσμα αυτού είναι το γεγονός πως ένα μεγάλο ρεύμα διαρροής 
μπορεί να ρέει από τον απαγωγό προς την πηγή διαμέσου του κυρίως μέρος του 
ημιαγωγού. Το σχήμα 3.4.4.1 δείχνει τις υποκατωφλιακές χαρακτηριστικές για ένα 
MOSFET με μικρό μήκος καναλιού και συγκεκριμένα με L = 0.23 μm. 

 

Σχήμα 3.4.4.1 Υποκατωφλιακές χαρακτηριστικές ενός MOSFET n – καναλιού με VDS = 0.1, 1 και 4 
V. 

 

Όταν η τάση στον απαγωγό αυξάνεται από 0.1 σε 1 V, εμφανίζεται το φαινόμενο 
ελάττωσης του φραγμού που προκαλείται από τον απαγωγό και οι υποκατωφλιακές 
χαρακτηριστικές μετατοπίζονται παράλληλα, ομοίως με αυτές που φαίνονται στο σχήμα 
3.4.3.2(β). Όταν η τάση στον απαγωγό αυξάνεται περαιτέρω στα 4 V, η κλίση της 
υποκατωφλιακής περιοχής είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν για μικρότερες τάσεις 
πόλωσης στον απαγωγό. Κατά συνέπεια, η διάταξη έχει πολύ υψηλό ρεύμα διαρροής. 
Αυτό υποδηλώνει πως η επίδραση του κλεισίματος του κυρίως μέρους του ημιαγωγού 
είναι πολύ σημαντική. Η πύλη δεν μπορεί πια να κλείσει εντελώς την διάταξη και χάνει 
τον έλεγχο του ρεύματος του απαγωγού. Το υψηλό ρεύμα διαρροής περιορίζει την 
λειτουργία της διάταξης σε MOSFETs με μικρό μήκος καναλιού.  

 

3.4.5 Κανόνες σμίκρυνσης 

Καθώς οι διαστάσεις της διάταξης ελαττώνονται, οι επιδράσεις του μικρού μήκους 
καναλιού πρέπει να ελαχιστοποιηθούν ώστε να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της 
διάταξης και του κυκλώματος. Κάποιες βασικές οδηγίες είναι απαραίτητες στην 
σχεδίαση σμικρυμένων διατάξεων. Μια προσέγγιση για να διατηρηθεί η συμπεριφορά 
της διάταξης μεγάλου μήκους καναλιού είναι απλά να μειωθούν όλες διαστάσεις και οι 
τάσεις κατά έναν παράγοντα σμίκρυνσης κ > 1, ώστε τα εσωτερικά ηλεκτρικά πεδία να 
είναι τα ίδια με αυτά στο MOSFET με μεγάλο μήκος καναλιού. Αυτή η προσέγγιση 
ονομάζεται σμίκρυνση σταθερού πεδίου.  

Ο πίνακας 3.4.5.1 συνοψίζει τους κανόνες σμίκρυνσης για σμίκρυνση σταθερού πεδίου 
για διάφορες παραμέτρους της διάταξης και διάφορους παράγοντες απόδοσης του 
κυκλώματος. 
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Πίνακας 3.4.5.1 Σμίκρυνση των παραμέτρων διάταξης MOSFET και κυκλώματος 

Καθοριστικός 
παράγοντας  

Παράμετροι 
διάταξης MOSFET 
και κυκλώματος 

Πολλαπλασιαστικός 
παράγοντας 

(κ>1) 

Υποθέσεις 
σμίκρυνσης  

Διαστάσεις διάταξης 
(d, L, W, rj) 

 1/κ 

Συγκέντρωση 
προσμείξεων (NA, 
ND) 

 κ  

Τάση (V)  1/κ 

Εξαγόμενη 
συμπεριφορά 
σμίκρυνσης των 
παραμέτρων της 
διάταξης  

Ηλεκτρικό πεδίο (Ε)  1  

Ταχύτητα φορέων 
(υ) 

 1  

Πλάτος περιοχής 
απογύμνωσης (W) 

 1/κ  

Χωρητικότητα (C = 
εΑ/d) 

 1/κ  

Πυκνότητα φορτίου 
στρώματος 
αναστροφής (Qn) 

 1 

Ρεύμα ολίσθησης (I) 1/κ 

Αντίσταση καναλιού 
(R) 

1 

Εξαγόμενη 
συμπεριφορά 
σμίκρυνσης των 
παραμέτρων του 
κυκλώματος 

Χρόνος 
καθυστέρησης του 
κυκλώματος 
(τCV/I)  

1/κ 

Κατανάλωση ισχύος 
ανά κύκλωμα 
(PVI) 

1/κ
2
 

Γινόμενο ισχύος – 
καθυστέρησης ανά 
κύκλωμα (Pτ) 

1/κ
3
 

Πυκνότητα 
ρεύματος (1/Α) 

κ
2 

Πυκνότητα ισχύος 
(P/A) 

1 

 

Η απόδοση του κυκλώματος, που περιλαμβάνει την ταχύτητα και την κατανάλωση 
ισχύος στην κατάσταση λειτουργίας, μπορεί να αυξηθεί καθώς οι διαστάσεις της 
διάταξης σμικρύνονται. Ωστόσο, πρακτικά στην κατασκευή ολοκληρωμέων 
κυκλωμάτων, τα ηλεκτρικά πεδία μέσα στις μικρότερες διατάξεις δεν παραμένουν 
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σταθερά αλλά σε κάποιο βαθμό αυξάνονται. Αυτό συμβαίνει επειδή κυρίως οι 
παράγοντες της τάσης, δηλαδή η τροφοδοσία της ισχύος και η τάση κατωφλίου δεν 
μπορούν να σμικρυνθούν αυθαίρετα. Αν η τάση κατωφλίου είναι πολύ μικρή, το επίπεδο 
διαρροής στην κατάσταση μη λειτουργίας, όπου VG = 0, θα αυξηθεί σημαντικά λόγω του 
μη σμικρυνόμενου υποκατωφλιακού ρυθμού. Κατά συνέπεια, η κατανάλωση ισχύος σε 
κατάσταση αναμονής επίσης θα αυξηθεί. Εφαρμόζοντας τους κανόνες σμίκρυνσης, 
έχουν κατασκευαστεί MOSFETs που έχουν μικρό μήκος καναλιού ίσο και μέχρι 20 nm, 
με πολύ υψηλή διαγωγιμότητα > 1000 mS/mm και έναν λογικό υποκατωφλιακό 
ρυθμό120 mV/decade. 

 

3.5 MOSFET ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΩΤΗ 

Για συγκεκριμένες εφαρμογές τα MOSFETs κατασκευάζονται πάνω σε μονωτικό 
υπόστρωμα αντί για υπόστρωμα ημιαγωγού. Τα χαρακτηριστικά ωστόσο αυτών των 
τρανζίστορς είναι όμοια με αυτά ενός MOSFET με ημιαγώγιμο υπόστρωμα. Αν το 
στρώμα του καναλιού τους είναι από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, τα ονομάζουμε 
MOSFETs πυριτίου πάνω σε μονωτή (Silicon On Insulator, SOI).  

 

3.5.1 Διατάξεις πυριτίου πάνω σε μονωτή 

Πολλές διατάξεις SOI έχουν προταθεί, συμπεριλαμβανομένων των πυρίτιο πάνω σε 
σάπφειρο (SOS), πυρίτιο πάνω σε σπινέλιο, πυρίτιο πάνω σε νιτρίδιο και πυρίτιο πάνω 
σε οξείδιο. Στο σχήμα 3.5.1.1 φαίνεται ένα σχηματικό διάγραμμα ενός SOI CMOS 
κατασκευασμένου πάνω σε διοξείδιο του πυριτίου. 

 

Σχήμα 3.5.1.1 Εγκάρσια διατομή μιας δομής πυριτίου επάνω σε μονωτή (SOI). 

 

Οι διατάξεις SOI μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το πάχος του στρώματος Si του 
καναλιού, στους τύπους των μερικά απογυμνωμένων (Partially Depleted, PD) και 
πλήρως απογυμνωμένων (Fully depleted, FD). Το PD – SOI χρησιμοποιεί ένα 
παχύτερο Si στρώμα στο κανάλι, ώστε το πλάτος απογύμνωσης του καναλιού να μην 
ξεπερνά το πάχος του Si στρώματος. Η σχεδίαση της διάταξης και η απόδοση ενός PD 
– SOI είναι όμοια με τα αντίστοιχα για ένα CMOS στον κυρίως όγκο του ημιαγωγού. Μια 
πολύ μεγάλη διαφορά είναι το αιωρούμενο υπόστρωμα που χρησιμοποιείται στις 
διατάξεις SOI. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της διάταξης, ένα υψηλό πεδίο κοντά στον 
απαγωγό μπορεί να προκαλέσει ιονισμό από συγκρούσεις εκεί. Οι φορείς πλειονότητας, 
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οι οπές στο p - υπόστρωμα ενός MOSFET n – καναλιού, που δημιουργούνται από 
ιονισμό από συγκρούσεις, θα αποθηκευτούν στο υπόστρωμα, καθώς δεν υπάρχει 
επαφή στο υπόστρωμα που να επάγει μακριά αυτά τα φορτία. Έτσι, το δυναμικό στο 
υπόστρωμα θα αλλάξει και θα έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση της τάσης 
κατωφλίου. Αυτή, στην συνέχεια, μπορεί να προκαλέσει μια αύξηση ή μία καμπυλότητα 
στην χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης. Αυτό το φαινόμενο καμπύλωσης φαίνεται στο 
σχήμα 3.5.1.2. 

 

Σχήμα 3.5.1.2 Το φαινόμενο καμπύλωσης στις χαρακτηριστικές εξόδου ενός MOSFET SOI n – 
καναλιού. 

 

Η επίδραση του αιωρούμενου σώματος ή της καμπύλωσης είναι ιδιαίτερα δραματικό για 
διατάξεις n – καναλιού, λόγω του μεγαλύτερου ρυθμού ιονισμού από συγκρούσεις των 
ηλεκτρονίων. Η επίδραση της καμπύλωσης μπορεί εξαλειφτεί σχηματίζοντας μια επαφή 
στο υπόστρωμα για την πηγή του τρανζίστορ. Αυτό ωστόσο θα περιπλέξει το σχέδιο της 
διάταξης και την ροή των διεργασιών.  

Το FD – SOI χρησιμοποιεί ένα Si στρώμα αρκετά λεπτό ώστε το κανάλι του τρανζίστορ 
να είναι εντελώς απογυμνωμένο πριν εφαρμοστεί η τάση κατωφλίου. Αυτό επιτρέπει 
στην διάταξη να λειτουργήσει σε χαμηλότερο πεδίο. Επιπλέον, το φαινόμενο 
καμπύλωσης που προκαλείται από τον ιονισμό από συγκρούσεις υψηλού πεδίου, 
μπορεί να εξαλειφθεί. Τα FD – SOI είναι πολύ ελκυστικά για εφαρμογές χαμηλής 
ισχύος. Παρ’όλα αυτά οι χαρακτηριστικές των FD – SOI’s είναι ευαίσθητες στην 
διακύμανση του πάχους του Si. Αν ένα FD – SOI κύκλωμα είναι κατασκευασμένο σε ένα 
δισκίο με ανομοιόμορφο πάχος Si, η λειτουργία του θα είναι ασταθής.    
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

4.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΣΚΙΔΙΩΝ SI 

4.1.1 Επιλογή δισκιδίων Si 

Χρησιμοποιήθηκαν δισκίδια Si n – τύπου και (100) κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης, 
ειδικής αντίστασης 2 – 4 Ω·cm, τα οποία κόπηκαν σε τέταρτα του δισκιδίου. Αυτά 
αποτέλεσαν και τα τελικά δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη ανάπτυξης 
οξειδίου. Ο τύπος, η κρυσταλλογραφική διεύθυνση και το εμβαδόν της επιφάνειας του 
δείγματος που χρησιμοποιείται για την μελέτη της οξείδωσης σε αντιδραστήρα 
πλάσματος είναι δυνατόν να έχει επίδραση στον μηχανισμό της ανάπτυξης του οξειδίου, 
όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφία. [7,9] Για παράδειγμα η πυκνότητα του 
ρεύματος των οξειδωτικών μέσων που προσπίπτουν στο δείγμα είναι μεγαλύτερη σε 
δείγματα με μικρότερο εμβαδόν επιφανείας. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν σε 
κάθε πείραμα, δείγματα με παραπλήσιο εμβαδόν επιφανείας.    

 

4.1.2 Μέθοδοι καθαρισμού δισκιδίων Si 

Η κατάσταση της επιφάνειας των δειγμάτων Si είναι δυνατόν να έχει επίδραση στον 
μηχανισμό οξείδωσης αυτών. Στα περισσότερα πειράματα πραγματοποιήθηκε 
καθαρισμός των δειγμάτων ακριβώς πριν την εισαγωγή τους στον αντιδραστήρα 
πλάσματος, με την τεχνική standard RCA. Χρησιμοποιήθηκαν και άλλες μέθοδοι 
καθαρισμού των επιφανειών Si, ώστε να διερευνηθεί η επίδραση του στον μηχανισμό 
ανάπτυξης του οξειδίου, όπως καθαρισμός με διάλυμα piranha και τροποποιημένος 
καθαρισμός RCA. Οι προαναφερθείσες μέθοδοι καθαρισμού περιγράφονται στην 
συνέχεια. 

α) Standard καθαρισμός RCA. Περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

1) Εμβάπτιση σε διάλυμα Piranha, το οποίο πρόκειται για διάλυμα H2O2 : H2SO4 σε 
αναλογία 1 : 1, για 15 min και έκπλυση σε τρεχούμενο απιονισμένο νερό, μέχρις ότου η 
αντίσταση του νερού να φτάσει την τιμή 10 ΜΩ. Στο στάδιο αυτό δημιουργείται φυσικό –
native – οξείδιο στην επιφάνεια του δείγματος Si. 

2) Εμβάπτιση σε διάλυμα H2O : HF, σε αναλογία 50 : 1 –διάλυμα 2%, για 15 sec, ώστε 
να απομακρυνθεί το φυσικό – native – οξείδιο που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο 
στάδιο. Ακολουθεί έκπλυση σε τρεχούμενο απιονισμένο νερό, μέχρις ότου η αντίσταση 
του νερού να φτάσει την τιμή 10 ΜΩ. 

3) Εμβάπτιση σε διάλυμα H2O : H2O2 : NH3, σε αναλογία 5 : 1 : 1, για 10 min, σε 
θερμοκρασία 75°C και έκπλυση σε τρεχούμενο απιονισμένο νερό, μέχρις ότου η 
αντίσταση του νερού να φτάσει την τιμή 10 ΜΩ. Στο στάδιο αυτό η επιφάνεια 
ενεργοποιείται για την δημιουργία φυσικού –native – οξειδίου στην επιφάνεια του 
δείγματος Si. 

4) Εμβάπτιση σε διάλυμα H2O : HF, σε αναλογία 50 : 1, για 15 sec, ώστε να 
απομακρυνθεί το φυσικό – native – οξείδιο που πιθανώς δημιουργήθηκε στο 
προηγούμενο στάδιο. Ακολουθεί έκπλυση σε τρεχούμενο απιονισμένο νερό, για 30 sec.  

5) Εμβάπτιση σε διάλυμα H2O : H2O2 : HCl, σε αναλογία 6 : 1 : 1, για 15 min, σε 
θερμοκρασία 80°C και έκπλυση σε τρεχούμενο απιονισμένο νερό, μέχρις ότου η 
αντίσταση του νερού να φτάσει την τιμή 10 ΜΩ. 

β) Καθαρισμός με Piranha. Εμβάπτιση σε διάλυμα Piranha, το οποίο πρόκειται για 
διάλυμα H2O2 : H2SO4 σε αναλογία 1 : 1, για 15 min και έκπλυση σε τρεχούμενο 
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απιονισμένο νερό, μέχρις ότου η αντίσταση του νερού να φτάσει την τιμή 10 ΜΩ. Στο 
στάδιο αυτό δημιουργείται φυσικό –native – οξείδιο στην επιφάνεια του δείγματος Si. 

γ) Τροποποιημένος καθαρισμός RCA: Ακολουθήθηκε η σειρά των διαλυμάτων του 
standard καθαρισμού RCA, όμως οι εμβαπτίσεις στα διαλύματα NH3 και HCl, 
πραγματοποιήθηκαν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, στους 65°C, με σκοπό την αποφυγή 
τυχούσας δημιουργίας τραχύτητας στην επιφάνεια του Si, που θα αποτελέσει την 
διεπιφάνεια Si –SiO2. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε διάλυμα HF πιο αραιό - 0,5% αντί για 
2% - ώστε να ελέγχεται με μεγαλύτερη ακρίβεια ο ρυθμός υγρής εγχάραξης του 
αναπτυσσόμενου φυσικού οξειδίου και να αποφευχθεί η δημιουργία τραχύτητας στην 
επιφάνεια του Si. Τέλος, χρησιμοποιείται εμβάπτιση σε διάλυμα HF και μετά το βήμα 5 
του standard καθαρισμού RCA, ώστε να απομακρυνθεί τυχόν φυσικό οξείδιο που έχει 
αναπτυχθεί μετά την εμβάπτιση στο διάλυμα HCl. 

 

4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ Si ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ  

4.2.1 Αντιδραστήρας πλάσματος υψηλής πυκνότητας 

Γενικά, οι συγκεντρώσεις των ιόντων και των ριζών σε μια απλή χωρητική εκφόρτιση 
πλάσματος είναι μικρό κλάσμα του συνολικού αερίου. Αυτός ο τύπος συστήματος, που 
συνήθως λειτουργούσε στην συχνότητα 13,56 MHz, ήταν η κυρίαρχη πηγή πλάσματος 
στις διεργασίες της Μικροηλεκτρονικής [17]. Καθώς οι διεργασίες αυτές καθοδηγούνται 
από βομβαρδισμό ιόντων και/ή χημικές αντιδράσεις, ήταν επιθυμητό να αυξηθούν οι 
σχετικές τους συγκεντρώσεις. Μια ποικιλία τεχνικών αναπτύχθηκαν για να σχηματιστούν 
εμπλουτισμένα πλάσματα, πλάσματα υψηλής πυκνότητας. 

Ο όρος «πλάσμα υψηλής πυκνότητας» αναφέρεται σε διεργασίες με συγκεντρώσεις 
ιόντων μεγαλύτερες από 1011 cm-3 [17]. Γενικά, όλες οι πηγές πλάσματος υψηλής 
πυκνότητας χρησιμοποιούν εγκάρσια ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία ώστε να αυξηθεί η 
απόσταση που διανύουν τα ηλεκτρόνια στο πλάσμα, επιτρέποντας συχνές συγκρούσεις 
μεταξύ ηλεκτρονίων και ατόμων, ώστε να αυξηθούν οι πυκνότητες των ριζών και των 
ιόντων στο πλάσμα. Επίσης, τα συστήματα υψηλής πυκνότητας πλάσματος επιτρέπουν 
την λειτουργία του αντιδραστήρα πλάσματος σε πολύ χαμηλότερες πιέσεις (τυπικά κάτω 
από 10 mTorr) και χαμηλότερες dc τάσεις (μερικές δεκάδες Volts). Στις πηγές 
πλάσματος υψηλής πυκνότητας ανήκουν οι ελικοειδείς πηγές πλάσματος, οι πηγές 
επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος και οι πηγές επίπεδου πηνίου, που λειτουργούν 
στις συνήθεις συχνότητες πλάσματος. Μια άλλη κατηγορία πηγών υψηλής συχνότητας 
που υπάρχει, περιλαμβάνει τις πηγές που λειτουργούν σε συχνότητες μεγαλύτερες από 
1 GHz και πιο γνωστή από αυτές είναι η πηγή συντονισμού ηλεκτρονίων σε κύκλοτρο 
(Electron Cyclotron Resonance – ECR - ). 

Σε όλα τα συστήματα πλάσματος υψηλής πυκνότητας, εκτός από το σύστημα με πηγή 
συντονισμού ηλεκτρονίων σε κύκλοτρο εισάγεται μαγνητικό και/ή ηλεκτρικό πεδίο στον 
αντιδραστήρα. Από τη  εξίσωση Faraday προκύπτει πως ένα εναλλασσόμενο ηλεκτρικό 
πεδίο οδηγεί σε ένα ac ρεύμα, που με την σειρά του προκαλεί ένα μαγνητικό πεδίο [17]. 
Ομοίως, ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο προκαλεί ένα ηλεκτρικό πεδίο. Έτσι, όταν 
ένα RF ρεύμα εφαρμόζεται στο πηνίο επάνω από τον θάλαμο, το ρεύμα που ρέει μέσα 
από το πηνίο προκαλεί ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο στον θάλαμο. Το πηνίο 
είναι δυνατόν να βρίσκεται μέσα στον θάλαμο ή είναι δυνατόν να απομονώνεται από τον 
χώρο εκφόρτισης με ένα παράθυρο διηλεκτρικού [17]. Πολλαπλοί μαγνήτες είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν γύρω από τον θάλαμο ώστε να βοηθήσουν να διατηρηθεί 
το πλάσμα, αυξάνοντας την πυκνότητα και βελτιώνοντας την ομοιομορφία, αλλά δεν 
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είναι απαραίτητοι για την λειτουργία [17]. Η ικανότητα του συστήματος ελαττώνεται με 
την απόσταση ανάμεσα στο υπόστρωμα και την περιοχή γέννεσης του πλάσματος .  

Στο πλάσμα επαγωγικής σύζευξης (Inductively Coupled Plasma, ICP) ένα ρεύμα RF 
διαπερνά ένα πηνίο με αποτέλεσμα να δημιουργείται μαγνητικό πεδίο. Στο σχήμα 
4.2.1.1 φαίνεται η διατομή ενός τυπικού ICP συστήματος [17]. 

 

Σχήμα 4.2.1.1 Κάτοψη και εγκάρσια διατομή ενός τυπικού συστήματος πλάσματος επαγωγικής 
σύζευξης 

 

Η τάση στο πηνίο αρχικά αυξάνεται ως προς το υπόστρωμα, μέχρι να δημιουργηθεί το 
πλάσμα. Τα φαινόμενα καταστροφής κατά το αρχικό ξέσπασμα του πλάσματος λόγω 
του υψηλού δυναμικού αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Μόλις ξεσπάσει το πλάσμα, οι 
σημαντικές λειτουργίες του πηνίου είναι πως διαρρέεται από ένα RF ρεύμα και πως 
παράγει ένα μαγνητικό πεδίο που είναι σχεδόν κατά αξονα συμμετρικό. Μια εξωτερική 
θωράκιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να απομονωθούν τα μεγάλα RF πεδία από 
τον περιβάλλοντα εξοπλισμό. Μια εσωτερική θωράκιση είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί, μπορεί όμως και όχι. Αν χρησιμοποιείται εσωτερική θωράκιση, σχισμές 
είναι κομμένες στην θωράκιση, κατά μήκος του πηνίου. Όπως συμβαίνει σε κάθε 
αγωγό, το RF πεδίο θα διεισδύσει σε συγκεκριμένη απόσταση μέσα στο πλάσμα. Αυτή 
η απόσταση ονομάζεται βάθος διείσδυσης. Το βάθος διείσδυσης είναι αντιστρόφως 
ανάλογο με την συχνότητα διέγερσης και είναι, επίσης, αντιστρόφως ανάλογο με την 
αγωγιμότητα του πλάσματος. Έτσι, όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η συγκέντρωση των ιόντων και τόσο μικρότερο είναι το βάθος διείσδυσης. Σε 
υψηλές πιέσεις (~ 1 Torr), ένα ρεύμα που αντιτίθεται στο ρεύμα του πηνίου ρέει μέσα 
από έναν ορατό δακτύλιο στο πλάσμα. Το πεδίο πέφτει απότομα μέσα στον δακτύλιο. 
Καθώς το ρεύμα είναι πιο πολύ RF παρά dc, το ρεύμα που ρέει μέσα από το πλάσμα 
επάγει ένα RF μαγνητικό πεδίο μέσα στον αντιδραστήρα. Εάν χρησιμοποιείται 
θωράκιση, σχισμές είναι δυνατόν να κοπούν στην θωράκιση αυτή, ώστε να επιτρέψουν 
στο πεδίο να διεισδύσει μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές. Όταν δεν χρησιμοποιείται 
θωράκιση, το RF πηνίο λειτουργεί επίσης σαν χωρητικό στοιχείο. Σε εναλλασσόμενους 
μισούς κύκλους, το πηνίο και το υπόστρωμα ελκύουν ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα να 
βομβαρδίζονται από ηλεκτρόνια το υπόστρωμα και τα τοιχώματα του θαλάμου. Αυτό 
οδηγεί σε ένα καθαρό αρνητικό φορτίο σε όλες τις επιφάνειες και άρα σε ένα dc πεδίο. 

Πιο καινούριο τύπο πλάσματος υψηλής πυκνότητας αποτελεί το πλάσμα που παράγεται 
από πηγή ελικοειδούς κύματος. Αυτή η πηγή απαιτεί μαγνητικό πεδίο 50-1000G και 
διεγείρεται από μια κεραία RF, όπως σε αντιδραστήρα ICP. Το μαγνητικό πεδίο έχει 
τρεις λειτουργίες: α) αυξάνει το βάθος διείσδυσης ώστε το επαγωγικό πεδίο να διεισδύει 
σε ολόκληρο το πλάσμα, β) βοηθά να περιορίζονται τα ηλεκτρόνια για μεγαλύτερο 
διάστημα και γ) δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να μεταβάλλει επιπλέον ρυθμίσεις 
ώστε να μεταβληθούν οι παράμετροι στο πλάσμα, όπως η ομοιομορφία στην 
πυκνότητα. Η κεραία εκπέμπει ένα κύμα, το ελικοειδές κύμα, που διαδίδεται κατά μήκος 
του μαγνητικού πεδίου, με φασική ταχύτητα συγκρίσιμη με αυτή των ηλεκτρονίων με 
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ενέργεια 50-200 eV. Το κύμα προκαλεί πολύ αποδοτικό ιονισμό, ώστε συχνά τα 
πειράματα να πραγματοποιούνται με πυκνότητες της τάξης 0.5×1013 cm-3, αν και τόσο 
υψηλές πυκνότητες δεν είναι αξιοποιήσιμες στις διεργασίες των ημιαγωγών. Έτσι 
λοιπόν, στην περίπτωση που το πλάσμα δημιουργείται από πηγή ελικοειδούς κύματος 
οι πυκνότητες είναι περίπου μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερες συγκριτικά με τις 
πυκνότητες 1011 cm-3, που είναι τυπικές στην περίπτωση πλάσματος επαγωγικής 
χωρητικότητας. Στην πιο απλή περίπτωση ελικοειδούς κύματος η πυκνότητα των ιόντων 
αποδεικνύεται πως πρέπει να αυξάνεται γραμμικά με το μαγνητικό πεδίο. Αρχικά, δεν 
ήταν γνωστό γιατί οι πηγές ελικοειδούς κύματος είναι τόσο αποδοτικές. Υπήρχε η 
παραδοχή πως τα ψυχρά ηλεκτρόνια μπορούσαν να φτάσουν το ελικοειδές κύμα και να 
ταξιδέψουν με ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του ελικοειδούς κύματος, οπότε να 
επιταχύνονται μέχρι που η ενεργός διατομή του ιονισμού να γίνεται μέγιστη. Πιο 
πρόσφατες θεωρίες, επεξηγούν την επαρκή απορρόφηση της ισχύος RF με την 
σύζευξη του ελικοειδούς κύματος, με ένα άλλο κύμα, που ονομάζεται Trivelpiece-Gould. 
[18] 

Ο αντιδραστήρας πλάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία για την 
ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου πρόκειται για αντιδραστήρα υψηλής πυκνότητας 
πλάσματος, με την πηγή πλάσματος να βρίσκεται έξω από το πλάσμα. Το κυρίως μέρος 
του αντιδραστήρα πλάσματος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη ανάπτυξης 
οξειδίου του πυριτίου, φαίνεται στο σχήμα 4.2.1.2, στο οποίο διακρίνονται η περιοχή του 
πηνίου, της κεραίας, καθώς και οι μαγνήτες που είναι απαραίτητοι για να περιορίζουν τα 
e-, ιόντα κλπ.  

 

Σχήμα 4.2.1.2 Αντιδραστήρας πλάσματος επαγωγικής σύζευξης 

 
Στο σχήμα 4.2.1.3 (α) φαίνεται η εικόνα της κεραίας, που είναι τύπου Nagoya και για την 
ακρίβεια half-Nagoya, το σχηματικό της οποίας φαίνεται στο σχήμα 4.2.1.3 (β). 
 

 

 
 

 
 

(α) (β) 

Σχήμα 4.2.1.3 Κεραία τύπου Nagoya 
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Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε, (Micromachining Etching Tool –MET-) από την 
Alcatel, εξειδικεύεται στην εγχάραξη για εφαρμογές κυρίως στην μικρομηχανική, 
ωστόσο χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά και στην δική μας περίπτωση, για την 
ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου. Το σύστημα αποτελείται από έναν προθάλαμο, από το 
κύριο θάλαμο και από διάφορες επιμέρους μονάδες που χρησιμεύουν για τη λειτουργία 
του αντιδραστήρα [19]. Αυτές είναι η κεντρική μονάδα για τις βασικές λειτουργίες του 
συστήματος (π.χ. φόρτωση – εκφόρτωση δισκίου), τα συστήματα ρύθμισης δυναμικού 
υποστρώματος (bias), πίεσης θαλάμου, ροής αερίου, ισχύος, θερμοκρασίας 
υποστρώματος, οι ενδείξεις πίεσης του προθαλάμου και του κυρίους θαλάμου και η 
μονάδα ενημέρωσης της κατάστασης των αντλιών του συστήματος. 
Στον προθάλαμο γίνεται η φόρτωση των δειγμάτων που πρόκειται να επεξεργαστούν τα 
οποία μπορεί να είναι είτε ολόκληρα δισκία 3 ή 4 ιντσών ή κομματάκια αυτών. Στην 
περίπτωση που τα δείγματα είναι μικρά ή ολόκληρο δισκίο 3΄΄ τοποθετούνται πάνω σε 
ειδική βάση από ανοδιωμένο αλουμίνιο με τη μεσολάβηση θερμικής κόλλας ώστε να 
εξασφαλίζεται η σταθερότητα του δείγματος και η καλή αγωγή θερμότητας. Στη συνέχεια 
ο προθάλαμος αντλείται με τη βοήθεια μια μηχανικής και μιας turbo αντλίας και η πίεσή 
του κατεβαίνει μέχρι τα ~10-4 mbar. Αφού αποκατασταθεί το κενό μπορούμε να 
μεταφέρουμε το δισκίο από τον προθάλαμο στο κύριο θάλαμο. Αυτό πραγματοποιείται 
με τη βοήθεια ένας βραχίονα ο οποίος αναλαμβάνει να πάρει το δισκίο και να το 
μεταφέρει στο κύριο θάλαμο. 
Ο κύριος θάλαμος είναι ανοδιωμένος και βρίσκεται υπό κενό με τη βοήθεια δύο αντλιών, 
μια μηχανικής και μιας turbo-μοριακής αντλίας. Η πίεση στην οποία βρίσκεται είναι 
συνήθως 10-6 mbar. Ο βραχίονας, αφού φέρει το δισκίο από τον προθάλαμο, το αφήνει 
στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος του θαλάμου και κατόπιν αποσύρεται. Το 
ηλεκτρόδιο στο οποίο τελικά μεταφέρεται το δείγμα, ψύχεται με υγρό άζωτο και 
θερμαίνεται με αντιστάσεις, ενώ ροή ηλίου κάτω από το δισκίο εξασφαλίζει την ομαλή 
μεταφορά θερμότητας μεταξύ του δισκίου και του ηλεκτροδίου. Από τη στιγμή που το 
δισκίο έχει φορτωθεί στον κύριο θάλαμο, για να γίνει εισαγωγή των αερίων μέσα στο 
θάλαμο, το υπόστρωμα (ηλεκτρόδιο) μετακινείται, μαζί με τη βάση του, σε μια 
υψηλότερη θέση, ώστε να είναι πιο κοντά στην πηγή. Κατόπιν τα αέρια εισέρχονται στο 
θάλαμο. Η ροή των αερίων ρυθμίζεται από ελεγκτές ροής αερίων (mass flow controllers) 
και μπορούμε να εισάγουμε ένα μέχρι τέσσερα αέρια (ταυτόχρονα) στο θάλαμο. 
Μέσα στο κύριο θάλαμο παράγεται το πλάσμα [20]. Η ελικοειδής πηγή πλάσματος 
βρίσκεται τοποθετημένη στο επάνω μέρος του κυλινδρικού θαλάμου και το πλάσμα 
διαχέεται μέσα σε αυτόν. Η RF παροχή ισχύος βρίσκεται σε σύζευξη με το πλάσμα 
μέσω του πηνίου, που ψύχεται με νερό και που περιβάλλει την πηγή [19]. Το 
εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο που προκύπτει από το πηνίο έχει συχνότητα στα 
13.56 ΜHz. Η επαγωγικά συζευγμένη γεννήτρια RF έχει τη δυνατότητα παροχής 
ενέργειας μέχρι 2000 W, με τη βοήθεια κατάλληλου matching box (που περιέχει δίκτυο 
από πυκνωτές) για τη ρύθμιση και εξάλειψη της ανακλώμενης ισχύος. Με την βοήθεια 
της πηγής πλάσματος μπορούν να επιτευχθούν πυκνότητες του ρεύματος πλάσματος 
μεγαλύτερες από 40 mA/cm2 [19]. 
Ο κύριος θάλαμος είναι εξοπλισμένος και με ένα μαγνητικό, πολυπολικό σύστημα 
περιορισμού (πολλοί ραβδόμορφοι μαγνήτες σε διάταξη NS-SN), που αναγκάζει τα 
ηλεκτρόνια να επιστρέφουν στον κύριο όγκο του πλάσματος εμποδίζοντας την απώλειά 
τους στα τοιχώματα του αντιδραστήρα. 
Ο αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε επιτρέπει στο υπόστρωμα του δισκίου να 
τροφοδοτείται με διαφορετική ισχύ από αυτή της πηγής γεγονός που προκαλεί 
σημαντική αποσύζευξη μεταξύ της ιοντικής ενέργειας και της συγκέντρωσης των ιόντων 
(που καθορίζεται κυρίως από την ισχύ της πηγής). Έτσι καθώς η ισχύς της πηγής 
μπορεί να πάρει διάφορες τιμές, ο αριθμός των σωματιδίων που προκαλούν την 
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εγχάραξη μπορεί να αυξηθεί χωρίς να αυξηθεί η τάση του υποστρώματος. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι ο αντιδραστήρας μπορεί να λειτουργήσει σε υψηλότερες 
πυκνότητες και σε χαμηλότερες πιέσεις από τα συμβατικά εργαλεία πλάσματος [19]. 
Tο δισκίο λοιπόν, «σφραγίζεται» μηχανικά με τη βοήθεια ενός δακτυλιδιού από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο πάνω σε ηλεκτρόδιο [19]. Ο δακτύλιος αυτός δεν ψύχεται αν και 
αναπτύσσεται σημαντικά υψηλή θερμοκρασία σε αυτόν κατά τη διάρκεια της 
κατεργασίας [20]. Το ηλεκτρόδιο έχει τη δυνατότητα να πολώνεται ανεξάρτητα (bias 
voltage) σε σχέση με τη γεννήτρια για την αφή του πλάσματος, μέσω μιας δεύτερης RF 
γεννήτριας χωρητικά συζευγμένης με τη βοήθεια matching box για την εξάλειψη της 
ανακλώμενης ισχύος [19]. Με το τρόπο αυτό ρυθμίζεται ανεξάρτητα η ενέργεια των 
ιόντων, που προσπίπτουν στο δείγμα. 
Το σύστημα ρύθμισης δυναμικού ρυθμίζει το δυναμικό του υποστρώματος (substrate 
bias voltage) σε μια περιοχή από 0 έως – 200 Volts με τη βοήθεια μιας RF πηγής 
τάσης. Στην ουσία ποτέ δεν έχουμε 0 Volts πόλωση αφού το πλάσμα δημιουργεί από 
μόνο του ένα αρνητικό δυναμικό που ονομάζεται αιωρούμενο δυναμικό -floating 
potential-. Το δυναμικό είναι αρνητικό επειδή τα ηλεκτρόνια κινούνται πιο γρήγορα από 
τα ιόντα μέσα στο πλάσμα με αποτέλεσμα να φορτίζουν τις επιφάνειες αρνητικά [19]. 
Καθώς η παροχή των ηλεκτρονίων προς τις επιφάνειες συνεχίζεται, το αρνητικό φορτίο 
των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στις επιφάνειες δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο που 
απωθεί τα εισερχόμενα ηλεκτρόνια και έλκει τα ιόντα. Έτσι δημιουργείται μια αρνητική 
τάση πόλωσης (DC bias) που αυξάνει μέχρι η ροή των ηλεκτρονίων στην επιφάνεια και 
η ροή των ιόντων εξισορροπηθούν. Η τιμή αυτή είναι το floating potential και για τον 
αντιδραστήρα μας είναι περίπου -20 Volts. Η επιπλέον παροχή εξωτερικού δυναμικού 
μεγαλώνει κατά απόλυτη τιμή την αρνητική τιμή της τάσης. Το σύστημα ελέγχου πίεσης 
στην ουσία ελέγχει τη θέση μιας βάνας η οποία κλείνει ή ανοίγει, αυξάνοντας έτσι η 
μειώνοντας αντίστοιχα την τιμή της πίεσης σε ένα εύρος από 0.13 μέχρι 1,33 Pa (1 
mTorr – 1 Torr). To σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμίσει τη 
θερμοκρασία του υποστρώματος από – 100 ως + 150 °C. Στο Σχήμα 4.2.1.4 φαίνεται 
σχηματικά ο κύριος θάλαμος του αντιδραστήρα πλάσματος και τα σωματίδια της αέριας 
φάσης στην περίπτωση ενός πλάσματος Ο2 (ως παράδειγμα) [19]. 

 

Σχήμα 4.2.1.4 Ο κύριος θάλαμος του αντιδραστήρα πλάσματος επαγωγικής σύζευξης με την πηγή 
πλάσματος και την παροχή ισχύος 
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4.2.2 Παράμετροι πλάσματος και συνθήκες διαδικασίας οξείδωσης 

Χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας υψηλής πυκνότητας πλάσματος με ελικοειδή πηγή 
πλάσματος, καθώς σε τέτοιο τύπο αντιδραστήρα έχει παρατηρηθεί υψηλότερος ρυθμός 
ανάπτυξης οξειδίου του πυριτίου υψηλής ποιότητας [9]. Χρησιμοποιήσαμε μίγμα αερίων 
O2 και Ar για την ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη 
πυκνότητα ηλεκτρονίων σε σχέση με το πλάσμα O2 [11], άρα και μεγαλύτερη δυνατή 
τιμή πάχους του αναπτυσσόμενου οξειδίου. Επιλέχθηκε συγκεκριμένα το Ar, γιατί μετά 
το Kr, η ανάμειξη αυτού του ευγενούς αερίου με το O2, αναμένεται, σύμφωνα με την 
βιβλιογραφία, να δώσει παραπλήσιους ρυθμούς ανάπτυξης οξειδίου του πυριτίου με τον 
ρυθμό ανάπτυξης του θερμικού οξειδίου του πυριτίου [14]. Στα περισσότερα πειράματα, 
εφαρμόστηκε αρνητική τάση στο υπόστρωμα, με αποτέλεσμα, να διαδραματίζει 
κυρίαρχο ρόλο στον μηχανισμό ανάπτυξης οξειδίου του πυριτίου η ολίσθηση των 
οξειδωτικών μέσων, που δημιουργούνται στο πλάσμα O2/Ar [13,14]. Κύριο οξειδωτικό 
μέσο στην περίπτωση του Ar θα μπορούσε να είναι σύμφωνα με την βιβλιογραφία, το 
ιόν του μοριακού οξυγόνου O2

+ το οποίο έχει πιθανώς μικρότερη συγκέντρωση από ότι 
στην περίπτωση του Kr, και όχι το ΟD

1, που πιθανώς αποτελεί το κύριο οξειδωτικό μέσο 
στην περίπτωση του Kr [14].  

Στην παρούσα μελέτη, όπου μελετάται η ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου, με χρήση 
αερίου μίγματος Ο2/Αr, με εφαρμογή αρνητικής τάσης στο υπόστρωμα, τα οξειδωτικά 
μέσα που φαίνεται να κυριαρχούν στον μηχανισμό ανάπτυξης, σύμφωνα και με την 
βιβλιογραφία, είναι η ρίζα του οξυγόνου Ο1D και το κατιόν του μοριακού οξυγόνου Ο2

+, 
καθώς η ενέργεια της μετασταθούς κατάστασης του διεγερμένου αργού Ar* (11.6eV), 
είναι η ίδια με την ενέργεια διάσπασης του μορίου του οξυγόνου, αλλά και παραπλήσια 
με την ενέργεια του κατιόντος του μοριακού οξυγόνου Ο2

+ (12.1eV). Το τελευταίο έχει 
μικρότερη ικανότητα οξείδωσης, αλλά μεγαλύτερη ικανότητα ολίσθησης με την 
εφαρμογή της αρνητικής τάσης στο υπόστρωμα προς την διεπιφάνεια του πυριτίου και 
του αναπτυσσόμενου οξειδίου, οπότε αναμένεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 
σχηματισμό του υμενίου του οξειδίου του πυριτίου, το οποίο αναμένεται να είναι κατά 
ένα μικρό ποσοστό μη στοιχειομετρικό. Συμπερασματικά, αντιδράσεις στην αέρια φάση 
του πλάσματος, που πιθανότερα είναι οι κυρίαρχες στο πλάσμα και διαδραματίζουν το 
βασικό ρόλο στον μηχανισμό ανάπτυξης του οξειδίου είναι οι παρακάτω: 

eOeO


 2
22

 και eOOeO DD



11

2
. 

Παράμετροι του πλάσματος Ο2/Ar οι οποίες είναι αναμενόμενο να επηρεάσουν την 
ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου είναι η πίεση των αερίων, η ισχύς της γεννήτριας του 
πλάσματος, η εφαρμοζόμενη καθοδική τάση στο υπόστρωμα, η θερμοκρασία, η 
αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Ar] και ο χρόνος οξείδωσης. Παρατηρήθηκε πως 
ικανοποιητικό πάχος οξειδίου αναπτύσσεται υπό συνθήκες ισχυρού πλάσματος, οπότε 
η πίεση των αερίων που επιλέχθηκε στο σύνολο των πειραμάτων είναι η ελάχιστη, 1,33 
Pa και η ισχύς του πλάσματος, η μέγιστη, 1900 W και πραγματοποιήθηκαν εκτενείς 
μελέτες της επίδρασης της εφαρμοζόμενης καθοδικής τάσης στο υπόστρωμα, με τιμές 
μεταξύ 0 και 150 Volts, του χρόνου οξείδωσης, με τιμές μεταξύ 10 και 25 min, της 
αναλογίας μίγματος Ο2/[Ο2+Ar], με τιμές μεταξύ 1,5 και 10%  και της θερμοκρασίας, 
μεταξύ περιβάλλοντος και 150°C. 

 

4.3 Ακτινομετρία 

Πραγματοποιήθηκε φασματοσκοπία οπτικής εκπομπής και ακτινομετρία 
χρησιμοποιώντας φασματοφωτόμετρο ACTON Research, ώστε να μετρηθεί η σχετική 
συγκέντρωση του ατομικού οξυγόνου και να διευκρινιστεί ο ρόλος του στην διαδικασία 
οξείδωσης. Για την ακτινομετρία ατόμων Ο, η σχετική συγκέτρωση του ατομικού 



Ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσματος και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός του  

Μ.Ε.Βλαχοπούλου 132 

οξυγόνου είναι ανάλογη του λόγου των συγκεντρώσεων της εκπομπής του ατομικού 
οξυγόνου  στα 844.6 nm και του ατόμου του Ar, στα 750.4 nm.  

 

4.4 Ελλειψομετρία 

Χρησιμοποιήθηκε μονοχρωματικό ελλειψόμετρο, στα 632,8 nm για τον προσδιορισμό 
του πάχους των υμενίων, θεωρώντας πως ο δείκτης διάθλασης των υμενίων του 
οξειδίου του πυριτίου που αναπτύσσονται είναι 1.46, ίδιος με αυτόν του θερμικού 
οξειδίου.   

Η τεχνική της ελλειψομετρίας είναι γνωστή από το 1888 και το όνομα «ελλειψομετρία» 
προκύπτει από το γεγονός πως το φως που ανακλάται υπό γωνία από το δείγμα, έχει 
ελλειπτική πόλωση. Παρόλο που οι οπτικές τεχνικές περιορίζονται από την φύση τους  
από φαινόμενα διάθλασης, η ελλειψομετρία αξιοποιεί την πληροφορία από την φάση και 
την κατάσταση πόλωσης του φωτός και μπορεί να επιτύχει ανάλυση ångström. Το 
μετρούμενο σήμα αποτελεί την αλλαγή στην πόλωση, καθώς η προσπίπτουσα 
ακτινοβολία αλληλεπιδρά (ανακλάται ή εκπέμπεται) από την δομή του υπό εξέταση 
υλικού. Η αλλαγή στην πόλωση ποσοτικοποιείται από τον λόγο πλάτους Ψ και την 
διαφορά φάσης Δ. Καθώς το σήμα εξαρτάται από το πάχος, όπως και οι ιδιότητες του 
υλικού, η ελλειψομετρία αποτελεί ένα παγκόσμιο εργαλείο για τον καθορισμό του 
πάχους χωρίς την ανάγκη για επαφή με το δείγμα.  

 

4.4.1 Πειραματική διάταξη ελλειψομέτρου που χρησιμοποιήθηκε 

Στο σχήμα 4.4.1.1 φαίνεται το ελλειψόμετρο που χρησιμοποιήθηκε (Gaertner).  

 

Σχήμα 4.4.1.1 Μονοχρωματικό ελλειψόμετρο καθαρού χώρου 

 

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εκπέμπεται από μια πηγή φωτός και πολώνεται 
γραμμικά από έναν πολωτή. Περνάει από έναν αντισταθμιστή (επιβραδυντή και πλάκα 
ενός τετάρτου κύματος) και πέφτει πάνω στο δείγμα. Μετά την ανάκλαση η ακτινοβολία 
περνά μέσα από έναν αντισταθμιστή και έναν δεύτερο πολωτή, που ονομάζεται 
αναλύτης και πέφτει στον ανιχνευτή. Αντί για αντισταθμιστές μερικά ελλειψόμετρα 
χρησιμοποιούν διαμορφωτή φάσης  στην διαδρομή της προσπίπτουσας δέσμης φωτός. 
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Η ελλειψομετρία αποτελεί μια κατοπτρική οπτική τεχνική, καθώς η γωνία πρόσπτωσης 
ισούται με την γωνία ανάκλασης. Η προσπίπτουσα και η ανακλώμενη δέσμη 
καθορίζουν το επίπεδο πρόσπτωσης. Το φως που πολώνεται παράλληλα σε αυτό το 
επίπεδο ορίζεται ως p – πολωμένο, ενώ η κάθετη σε αυτό διεύθυνση πόλωσης, λέγεται 
s – πολωμένη, αντίστοιχα – το “s” προκύπτει  από την γερμανική λέξη “senkrecht” που 
σημαίνει κάθετος -.  

Απόκτηση δεδομένων: Η ελλειψομετρία μετρά τον μιγαδικό λόγο ανακλαστικότητας, ρ, 
ενός συστήματος, που μπορεί να παραμετροποιηθεί από τον παράγοντα πλάτους Ψ και 
την διαφορά φάσης Δ. Η πολωμένη κατάσταση του φωτός που προσπίπτει επάνω στο 
δείγμα, μπορεί να αναλυθεί σε s και p συνιστώσες: η συνιστώσα s ταλαντώνεται κάθετα 
στο επίπεδο πρόσπτωσης και παράλληλα στην επιφάνεια του δείγματος και η p 
συνιστώσα ταλαντώνεται παράλληλα στο επίπεδο πρόσπτωσης. Τα πλάτη των s και p 
συνιστωσών, μετά την ανάκλαση και κανονικοποιημένα ως προς την αρχική τους τιμή, 
δηλώνονται σαν rs και rp, αντίστοιχα. Η γωνία πρόσπτωσης επιλέγεται να είναι κοντά 
στην γωνία Brewster του δείγματος, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη διαφορά μεταξύ rp 
και rs. Η ελλειψομετρία μετρά τον λόγο της συζυγούς αντίστασης, ρ, που είναι ο λόγος 

του rp προς το rs, ο οποίος δίνεται από την σχέση e
r
r i

s

p 
 )tan( . Έτσι, το tan(Ψ) 

είναι το κλάσμα πλατών κατά την ανάκλαση και Δ είναι η διαφορά φάσης. Το δεξύ 
τμήμα της εξίσωσης αποτελεί έναν άλλο τρόπο να παραστεί ένας μιγαδικός αριθμός. 
Καθώς η ελλειψομετρία μετρά τον λόγο ή την διαφορά δύο τιμών και όχι την απόλυτη 
τιμή κάποιας από αυτές, είναι ακριβής και αναπαράξιμη μέθοδος. Είναι σχετικά μη 
ευαίσθητη στην σκέδαση και στις διακυμάνσεις και δεν απαιτεί πρότυπο δείγμα ή δέσμη 
αναφοράς.  

Ανάλυση δεδομένων: η ελλειψομετρία είναι γενικά μια έμμεση μέθοδος και τα 
μετρούμενα Ψ και Δ δεν μπορούν άμεσα να  μετατραπούν σε οπτικές σταθερές του 
δείγματος. Κανονικά, πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση χρησιμοποιώντας κάποιο 
μοντέλο. Η άμεση μετατροπή των Ψ και Δ είναι δυνατή στις πολύ απλές περιπτώσεις 
των ισότροπων, ομογενών και απείρως παχέων υμενίων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
ένα μοντέλο για το υμένιο πρέπει να κατασκευαστεί, που να λαμβάνει υπ’όψιν του τις 
οπτικές σταθερές (δείκτης διάθλασης ή τανυστής διηλεκτρικής συνάρτησης) και τις 
παραμέτρους των παχών όλων των ξεχωριστών επιπέδων του δείγματος, 
συμπεριλαμβανομένου και της σωστής αλληλουχίας των επιπέδων. Χρησιμοποιώντας 
μια επαναληπτική διαδικασία (ελαχιστοποίηση ελαχίστων τετραγώνων) οι άγνωστες 
οπτικές σταθερές και/ή  οι παράμετροι πάχους μεταβάλλονται και οι τιμές Ψ και Δ 
υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις Fresnel. Οι πειραματικές τιμές των Ψ και 
Δ που ταιριάζουν με τα πειραματικά δεδομένα παρέχουν καλύτερα τις οπτικές σταθερές 
και τις παραμέτρους πάχους του δείγματος.  

Η ελλειψομετρία ενός μήκους κύματος χρησιμοποιεί μια μονοχρωματική πηγή φωτός, 
όπως στην δική μας περίπτωση, που είναι ένα laser στην περιοχή του ορατού 
φάσματος και συγκεκριμένα ένα HeNe laser με μήκος κύματος 632.8 nm. Το 
πλεονέκτημα της ελλειψομετρίας με laser είναι πως η δέσμη laser μπορεί να εστιαστεί 
σε μια κηλίδα μικρού μεγέθους. Επιπλέον, τα laser έχουν υψηλότερη ισχύ από τις πηγές 
φωτός ευρέως φάσματος. Ωστόσο, τα πειραματικά δεδομένα που προκύπτουν 
περιορίζονται σε μια ομάδα των τιμών Ψ και Δ, ανά μέτρηση.  

Το ελλειψόμετρο που χρησιμοποιήθηκε είναι τύπου περιστρεφόμενου αναλύτη ή όπως 
είναι πιο γνωστό ως φωτομετρικό ελλειψόμετρο. Σε αυτόν τον τύπο ελλειψομέτρου το 
γραμμικά πολωμένο φως προσπίπτει στο δείγμα και με την ανάκλαση γίνεται ελλειπτικά 
πολωμένο. Η ανακλώμενη δέσμη περνά μέσα από τον αναλύτη, που περιστρέφεται 
γύρω από τον άξονα της δέσμης με μια σταθερή γωνιακή ταχύτητα (τυπικά 50 – 100 
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Hz) ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί. Αν το φως που προσπίπτει στον αναλύτη ήταν 
γραμμικά πολωμένο, το ανιχνεύσιμο φως θα ήταν μια ημιτονοειδής συνάρτηση στο 
τετράγωνο με ένα μέγιστο και μηδενικό ελάχιστο ανά μισή περιστροφή του αναλύτη. 
Χωρίς διαμόρφωση, ομοιόμορφη έξοδος για το κυκλικά πολωμένο φως και 
ημιτονοειδείς μεταβολές στην έξοδο, όμοιες με το γραμμικά πολωμένο φως 
παρατηρούνται για το ελλειπτικά πολωμένο φως, αλλά τα μέγιστα είναι μεγαλύτερα και 
τα ελάχιστα μικρότερα, ελλατώνοντας την μεταβολή του πλάτους. Η μεταβολή του 
πλάτους της ημιτονοειδούς εξόδου του αναλύτη είναι μια συνάρτηση της 
ελλειπτικότητας του ανακλώμενου φωτός. Η έξοδος είναι γενικά αναλυμένη κατά 
Fourrier ώστε να δίνει το Ψ και το Δ.  

 

4.5 Φασματοσκοπία IR 

Η φασματοσκοπία IR σχετίζεται με την υπέρυθρη περιοχή της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας. Το υπέρυθρο φάσμα ενός δείγματος καταμετράται καθώς διαπερνάται 
από μια δέσμη υπέρυθρου φωτός. Όταν συχνότητα είναι η ίδια με την συχνότητα 
δόνησης ενός δεσμού, τότε συμβαίνει απορρόφηση. Διερεύνηση του φωτός που 
διαπερνάται αναδεικνύει πόση ενέργεια απορροφάται σε κάθε συχνότητα (ή μήκος 
κύματος). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σαρώνοντας την περιοχή των μηκών κύματος 
χρησιμοποιώντας έναν μονοχρωμάτορα. Διαφορετικά, η συνολική περιοχή 
μικροκυμάτων μετριέται ευθέως χρησιμοποιώντας ένα όργανο με μετασχηματισμό 
Fourrier και δημιουργείται το φάσμα διάδοσης ή απορρόφησης. Ανάλυση της θέσης, του 
σχήματος και της έντασης των κορυφών στο φάσμα, δίνει πληροφορίες για την μοριακή 
δομή του δείγματος. Αυτή η τεχνική δουλεύει σχεδόν αποκλειστικά σε δείγματα με 
ομοιοπολικούς δεσμούς. Για να μετρηθεί το υπεριώδες φάσμα ενός δείγματος, πρέπει 
να μετρηθεί το δείγμα, αλλά και κάποιο δείγμα αναφοράς, ώστε να αφαιρεθούν 
επιδράσεις που οφείλονται στο ίδιο το όργανο.  

Στην περίπτωση της υπεριώδους φασματοσκοπίας με μετασχηματισμό Fourrier, το 
υπεριώδες φως οδηγείται μέσα από ένα συμβολόμετρο και μετά μέσα από το δείγμα (ή 
αντίστροφα). Ένας κινούμενος καθρέφτης μέσα στην συσκευή αλλάζει την κατανομή του 
υπεριώδους φωτός που περνά μέσα από το συμβολόμετρο. Το σήμα που μετράται 
άμεσα ονομάζεται ιντερφερόμετρο και παριστά την έξοδο του φωτός σαν συνάρτηση 
της κίνησης του καθρέφτη. Η τεχνική επεξεργασίας δεδομένων που ονομάζεται 
μετασχηματισμός Fourrier, μετατρέπει αυτά τα μη επεξεργασμένα δεδομένα στο 
ζητούμενο αποτέλεσμα, δηλαδή το φάσμα του δείγματος, που είναι η έξοδος του φωτός 
συναρτήσει του υπεριώδους μήκους κύματος.  

 

4.5.1 Πειραματική διάταξη φασματοφωτομέτρου που χρησιμοποιήθηκε 

Χρησιμοποιήθηκε φασματοφωτόμετρο μονής δέσμης της εταιρείας Bruker (μοντέλο 
Tensor 27) ώστε να μετρηθεί φάσμα υπέρυθρης ακτινοβολίας σε μετασχηματισμό 
Fourrier και να αντληθεί πληροφορία για τις δομικές ιδιότητες των αναπτυγμένων 
οξειδίων σε πλάσμα. Πριν την ταυτοποίηση των κορυφών αφαιρέθηκε το φάσμα της 
δόνησης Si – Si, από το μετρούμενο φάσμα. Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται 
στο σχήμα 4.5.1.1. 
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Σχήμα 4.5.1.1 Φασματοφωτόμετρο IR μονής δέσμης  

 

Χρησιμοποιήθηκε σαν δείγμα αναφοράς υπόστρωμα Si, από το ίδιο δισκίο το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του οξειδίου, στην περίπτωση του κάθε δείγματος 
οξειδίου του πυριτίου.  

 

4.6 Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων με ακτίνες-χ 

Αποτελεί μια από τις βασικότερες μη καταστρεπτικές τεχνικές ανάλυσης των στέρεων 
επιφανειών σε συνθήκες υψηλού κενού – πίεση < 10-8 mbar -. Βασίζεται στην κινητική 
ανάλυση των φωτοηλεκτρονίων, που προέρχονται κυρίως από τα επίπεδα των 
πυρήνων των ατόμων στο στερεό, όταν αυτό εκτίθεται σε ακτίνες-χ με ενέργεια περίπου 
1 – 1,5 KeV. Η ακριβής κινητική ενέργεια των κορυφών σε ένα φάσμα XPS χαρακτηρίζει 
το είδος των ατόμων (ποιοτική ανάλυση) και το χημικό τους περιβάλλον στην επιφάνεια 
(χημικές μετατοπίσεις). Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που ανιχνεύεται σε κάθε ενέργεια 
είναι ανάλογος της συγκέντρωσης του συγκεκριμένου είδους ατόμου στην υπό ανάλυση 
περιοχή (ποσοτική ανάλυση).  

Καθώς είναι γνωστή η ενέργεια μιας ακτίνας-Χ με συγκεκριμένο μήκος κύματος, η 
ενέργειας σύνδεσης του κάθε ηλεκτρονίου που εκπέμπεται μπορεί να καθοριστεί από 

την σχέση )(  EEE kineticphotonbinding
 , όπου Εbinding είναι η ενέργεια σύνδεσης του 

ηλεκτρονίου, Εphoton είναι η ενέργεια των φωτονίων των ακτίνων-χ, Εkinetic είναι η κινητική 
ενέργεια του ηλεκτρονίου όπως μετράται από το όργανο και φ είναι η συνάρτηση έργου 
του οργάνου. Πρόκειται για αρχή διατήρησης της ενέργειας.  

Ένα τυπικό φάσμα XPS είναι ένα διάγραμμα του αριθμού των ηλεκτρονίων που 
ανιχνεύονται συναρτήσει της ενέργειας σύνδεσης των ηλεκτρονίων που ανιχνεύονται. 
Κάθε στοιχείο παράγει ένα χαρακτηριστικό σετ από κορυφές XPS σε συγκεκριμένες 
τιμές ενέργειας σύνδεσης, ώστε να ταυτοποιείται κάθε στοιχείο άμεσα στην επιφάνεια 
του υλικού που αναλύεται. Αυτές οι χαρακτηριστικές κορυφές αντιστοιχούν στην 
ηλεκτρονική διάταξη μέσα στα άτομα. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που ανιχνεύονται σε 
κάθε χαρακτηριστική κορυφή συνδέεται άμεσα με το ποσοστό του στοιχείου στην 
επιφάνεια (όγκο) όπου ακτινοβολείται. Για να υπολογιστούν οι τιμές των ποσοστών των 
ατόμων, κάθε «καθαρό» XPS σήμα πρέπει να διορθωθεί διαιρώντας την ένταση 
σήματος του (αριθμός των ηλεκτρονίων που ανιχνεύεται) με τον παράγοντα σχετικής 
ευαισθησίας και να κανονικοποιηθεί για όλα τα στοιχεία που ανιχνεύονται.  

Η συγκεκριμένη πειραματική διάταξη XPS που χρησιμοποιήθηκε πρόκειται για έναν 
θάλαμο υψηλού κενού, που περικλείει τρεις χώρους: ο πρώτος επικοινωνεί με ένα 
γρήγορο σύστημα εισόδου. Η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων επιτυγχάνεται μέσω 
ενός χειριστή σε άξονα-z που επιπλέον επιτρέπει την ελεγχόμενη μικρομετρική κίνηση 
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στις κατευθύνσεις x, y, την περιστροφή σε 360°, την αζιμουθιακή περιστροφή κατά 100° 
κάθετα στον άξονα, θέρμανση και ψύξη (-120°C με 850°C) και ηλεκτρική απομόνωση 
της βάσης του δείγματος από την γείωση. Στον θάλαμο αυτό, εκτός των άλλων είναι 
προσαρμοσμένα μια μη μονοχρωματική πηγή Specs/XR-30 ακτίνων-χ (MgKα and AlKα ) 
διπλής ανόδου, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον αναλύτη Leybold EA-11 ( 
ημισφαιρικό αναλύτη ενέργειας ηλεκτρονίων ή ιόντων), για την φασματοσκοπία με 
ακτίνες-χ φωτοηλεκτρονίων.  

 

4.7 Κατασκευή διατάξεων MOS με διαδικασίες μικροηλεκτρονικής 

4.7.1 Κατασκευή πυκνωτών MOS 

α) Επιλέγεται το δισκίδιο Si, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.1.1. 

 

Σχήμα 4.7.1.1 Δισκίδιο πυριτίου 

 

β) Γίνεται καθαρισμός του δισκιδίου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.1. 

 

Σχήμα 4.7.1.2 Δισκίδιο πυριτίου μετά τον καθαρισμό 

 

γ) Πραγματοποιείται οξείδωση με πλάσμα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.2. 

 

Σχήμα 4.7.1.3 Οξείδωση με πλάσμα 
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δ) Επιμετάλλωση. Εναποτίθεται υμένιο Al, πάχους 5000Å, με χρήση εξαχνωτή με 
τηλεβόλο ηλεκτρονίων (e-gun evaporator, Denton) 

 

Σχήμα 4.7.1.4 Επιμετάλλωση 

 

ε) Θετική λιθογραφία ΑΖ5214, που περιλαμβάνει τα εξής στάδια: (α) επίστρωση ρητίνης 
ΑΖ με ταχύτητα spinner 7000rpm και χρόνο 30 sec, (β) θέρμανση σε φούρνο σε 
θερμοκρασία 95°C, για 10 min, (γ) έκθεση με λάμπα Υδραργύρου, στα 365 nm, για 
χρόνο 7sec (για δόση της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από την λάμπα 2W/cm2) μέσα 
από τη μάσκα λιθογραφίας των πυκνωτών και εμφάνιση για 1 min. Τελική θέρμανση για 
15 min στους 120°C. 

 

Σχήμα 4.7.1.5 Λιθογραφία 

 

ζ) Υγρή εγχάραξη Al με εμβάπτιση σε διάλυμα φωσφορικού οξέος, θερμοκρασίας 65°C, 
με ρυθμό ~ 1000Å/min.  

 



Ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσματος και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός του  

Μ.Ε.Βλαχοπούλου 138 

Σχήμα 4.7.1.6 Υγρή εγχάραξη Al 

 

η) Αφαίρεση ρητίνης με εμβάπτιση σε διάλυματα ακετόνης και προπανόλης, στους 
υπέρηχους και έκπλυση με νερό. Δίνεται προσοχή στον καθαρισμό της πίσω επιφάνειας 
του δισκιδίου του πυριτίου από ρητίνη ΑΖ, με χρήση διαλυμάτων ακετόνης, 
προπανόλης.  

 

Σχήμα 4.7.1.7 Αφαίρεση ρητίνης με ακετόνη, προπανόλη 

 

θ) Πραγματοποιείται αφαίρεση του native οξειδίου στην πίσω επιφάνεια του πυριτίου, 
ακολουθώντας την εξής διαδικασία: (α) επίστρωση παχιάς ρητίνης ΑΖ, σε ταχύτητα 
4000rpm για 30 sec και θέρμανση στον φούρνο σε θερμοκρασία 95°C για 10 min, (β) 
έκθεση χωρίς μάσκα λιθογραφίας για 1 min, στην πίσω επιφάνεια του Si (flood 
exposure) (γ) εμβάπτιση στον εμφανιστή για όσο χρόνο χρειάζεται ώστε να καθαριστεί η 
πίσω πλευρά του πυριτίου πλήρως από την ΑΖ και γίνεται και επιπλέον σχολαστικός 
καθαρισμός με ακετόνη, προπανόλη (δ) ακολουθεί εμβάπτιση σε διάλυμα Buffered HF – 
περιέχει ammonium fluoride –, το οποίο είναι λιγότερο ισχυρό από το καθαρό HF, ώστε 
να αφαιρεθεί το native οξείδιο, στo πίσω μέρος του πυριτίου, ενώ το οξείδιο πλάσματος 
στην μπροστινή πλευρά προστατεύεται από την παχιά ρητίνη. 

 

Σχήμα 4.7.1.8 Επίστρωση παχιάς ρητίνης 

 

ι) Πραγματοποιείται εξάχνωση Al στην πίσω πλευρά του δισκίδιου με εξαχνωτή με 
τηλεβόλο ηλεκτρονίων (e-gun evaporator, Denton) και εναποτίθεται υμένιο πάχους 
5000Å, ώστε να δημιουργηθεί η πίσω επαφή.  
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Σχήμα 4.7.1.9 Εξάχνωση Al στην πίσω πλευρά του δισκιδίου 

 

κ) Τέλος, γίνεται εμβάπτιση σε ακετόνη, προπανόλη ώστε να απομακρυνθεί η παχιά 
ρητίνη και η διάταξη του πυκνωτή MOS είναι έτοιμη.  

 

 

Σχήμα 4.7.1.10 Εξάχνωση Al στην πίσω πλευρά του δισκιδίου 

 

Τέλος πραγματοποιείται ανόπτηση στους 320°C για 20min σε περιβάλλον Ν2 ή σε 
περιβάλλον forming gas, ώστε να μελετηθεί η επίδραση αυτής στην ποιότητα του 
οξειδίου. 

 

4.7.2 Κατασκευή τρανζίστορ SOI MOSFET 

α) Χρησιμοποιούμε υπόστρωμα SOI, που έχει θαμμένο οξείδιο (Burried OXide, BOX) 
πάχους 4000Å, ενώ το άνωθεν Si p-τύπου έχει πάχος 2000Å: 

                                 

Σχήμα 4.7.2.1 Υπόστρωμα SOI. Εγκάρσια διατομή 
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β) Πάνω στο Si του SOI υποστρώματος αναπτύσσεται θερμικό οξείδιo, όπου θα 
χρησιμοποιηθεί σαν μάσκα κατά την υγρή εγχάραξη Si με διάλυμα KOH. Το Si 
εγχαράσσεται ανισοτροπικά πάνω από το BOX και τελικά προκύπτουν νησίδες Si, 
σχήματος «πεταλούδας» που φαίνεται στο σχήμα. Η μάσκα του θερμικού οξειδίου 
αφαιρείται με εμβάπτιση σε διάλυμα HF. 

 

Σχήμα 4.7.2.2 Σχηματισμός «πεταλούδας», μετά την υγρή εγχάραξη με KOH 

 

γ) Στη συνέχεια, με μάσκα λεπτό θερμικό οξείδιο πάχους 10 nm,  πραγματοποιείται 
παντού ιοντική εμφύτευση As με δόση 2E15 cm-2 και ενέργεια 60keV, με σκοπό τον 
σχηματισμό των περιοχών πηγής (Source) και απαγωγού (Drain). 

δ) Αφαιρείται η προηγούμενη μάσκα εμφύτευσης από θερμικό οξείδιο, με εμβάπτιση σε 
διάλυμα HF 

ε) Πραγματοποιείται εναπόθεση οξειδίου TEOS, πάχους 1000Å 

ζ) Αφαιρείται το TEOS πάνω από το κανάλι 

 

Σχήμα 4.7.2.3 Αφαίρεση TEOS. Εικόνα από επάνω 

 

η) Πραγματοποιείται θερμική οξείδωση και ιοντική εμφύτευση B, δόσης 5×1012 cm-2 και 
ενέργειας 30 keV. Θεωρητικά, στην περίπτωση της θερμικής οξείδωσης καταναλώνεται 
Si  κατά την ανάπτυξη του θερμικού οξειδίου SiO2, ώστε το 40% του πάχους του τελικού 
οξειδίου να έχει προέλθει από Si που καταναλώνεται. Αν η συγκέντρωση των 
προσμείξεων στο Si είναι υψηλή, τότε ο ρυθμός οξείδωσης είναι μεγαλύτερος και 
αντίστοιχα και το προαναφερθέν ποσοστό. 

 

 

 

 

(α) (β) 
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(γ) (δ) 

Σχήμα 4.7.2.4 (α): Θερμική οξείδωση στο υπό ανάπτυξη SOI MOSFET. Εικόνα από επάνω, (β): 
Θερμική οξείδωση σε μη εμφυτευμένο Si, (γ): Θερμική οξείδωση στο υπό ανάπτυξη SOI MOSFET. 

Εγκάρσια διατομή και (δ): Ιοντική εμφύτευση Β 

 

θ) Κατά την εμφύτευση B, το βόριο εισχωρεί στο κανάλι μέσα από το θερμικό και τελικά, 
μετά από ανόπτηση στους 950°C για 30 min, θα ελαττώσει την συγκέντρωση του As 
από 1Ε20 cm-3 σε 1Ε17 cm-3. Στις περιοχές όπου υπάρχει TEOS (περιοχές πηγής και 
απαγωγού), δεν εισχωρεί το βόριο και η συγκέντρωση του As παραμένει 1Ε20 cm-3. 

ι) Αφαιρείται το θερμικό οξείδιο από το κανάλι (με χρήση λιθογραφίας) 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 4.7.2.5 (α): Αφαίρεση θερμικού οξειδίου από το κανάλι. Εγκάρσια διατομή και (β): 
Αφαίρεση θερμικού οξειδίου από το κανάλι. Εικόνα από επάνω 

 

κ) Δημιουργείται το οξείδιο πύλης (Gate Oxide).  
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Σχήμα 4.7.2.6 Ανάπτυξη οξειδίου πύλης. Εγκάρσια διατομή 

 

λ) Πραγματοποιείται εξάχνωση αλουμινίου, με σκοπό τον σχηματισμό των επαφών 
(πηγή, πύλη, απαγωγός), στις περιοχές που έχουν προσδιοριστεί με χρήση 
λιθογραφίας 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 4.7.2.7 (α): Εξάχνωση Al με σκοπό τον σχηματισμό των επαφών. Εικόνα από επάνω και 
(β): Εξάχνωση Al με σκοπό τον σχηματισμό των επαφών. Εγκάρσια διατομή 

 

4.8 Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός πυκνωτών MOS  

4.8.1 Μέτρηση χωρητικότητας – τάσης 

O prober στον οποίο τοποθετούνται τα προς μέτρηση δείγματα φαίνεται στο Σχήμα 
4.8.1.1. Διαθέτει οπτικό μικροσκόπιο για την σωστή τοποθέτηση των δειγμάτων, βάση 
που μετακινείται από μικρομετρική κλίμακα και έχει τρύπες παροχής κενού για την καλή 
επαφή και στήριξη του δείγματος στην βάση, που δημιουργείται από αντλία, καθώς και 
τις ακίδες που μέσω καλωδίων διασυνδέουν το δείγμα στον Prober. Από εκεί, μέσω 
καλωδίων BNC, συνεχίζεται η διασύνδεση με τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τον 
ηλεκτρικό χαρακτηρισμό.  
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Σχήμα 4.8.1.1 Prober ηλεκτρικού χαρακτηρισμού 

 

Για την μέτρηση χωρητικότητας – τάσης χρησιμοποιήθηκε το καπασιτόμετρο ακριβείας 
από την εταιρεία HP, μοντέλο 4284Α, για συχνότητες 20 Hz – 1 MHz, που φαίνεται στο 
Σχήμα 4.8.1.2. 

 

Σχήμα 4.8.1.2 Καπασιτόμετρο HP 4284A 

 

Συνδέθηκε το Low Potential του HP 4284A, στο καλώδιο στον Prober που αντιστοιχεί 
στο υπόστρωμα του δείγματος, και την ένδειξη High του 4284Α, στο καλώδιο της 
ακίδας, σχήμα 4.8.1.3, κάτω από την οποία έχει τοποθετηθεί το προς μέτρηση δείγμα 
και ο συγκεκριμένος πυκνωτής, με χρήση του οπτικού μικροσκοπίου που διαθέτει ο 
Prober.    
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Σχήμα 4.8.1.3 Συνδεσμολογία για την μέτρηση χωρητικότητας – τάσης 

 

Η μέτρηση προγραμματίζεται και μεταφέρεται στον υπολογιστή σε πρόγραμμα Labview, 
το HP4284A Version 3 NP, από όπου καθορίζεται η αρχική τιμή της εφαρμοζόμενης 
τάσης, η τελική τιμή και το βήμα με το οποίο θα γίνει η μετάβαση από την αρχική προς 
την τελική τιμή και αντίστροφα. Στην περίπτωση υποστρώματος Si p – τύπου 
εφαρμόζεται τάση με κατεύθυνση από θετικές προς αρνητικές τιμές, ενώ για 
υπόστρωμα Si n – τύπου εφαρμόζεται τάση με κατεύθυνση από αρνητικές προς θετικές 
τιμές, ώστε σε κάθε περίπτωση, το σύστημα μέταλλο – οξείδιο – ημιαγωγός, να περνά 
από κατάσταση αναστροφής στην κατάσταση συσσώρευσης. Από το πρόγραμμα 
καθορίζεται το εμβαδόν της επιφάνειας, η συγκέντρωση προσμείξεων του 
υποστρώματος, καθώς και η διηλεκτρική σταθερά του διηλεκτρικού, που στην 
περίπτωση του διοξειδίου του πυριτίου είναι 3.9. Το παράθυρο ρύθμισης των 
παραμέτρων του προγράμματος Labview, στο οποίο εμφανίζεται και η μέτρηση, 
φαίνεται στο σχήμα 4.8.1.4. 

 

Σχήμα 4.8.1.4 Παράθυρο με πρόγραμμα Labview που χρησιμοποιείται για την μέτρηση 
χωρητικότητας-τάσης 
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4.8.2 Μέτρηση χωρητικότητας – συχνότητας 

Η συνδεσμολογία για την μέτρηση χωρητικότητας – συχνότητας είναι ίδια με αυτήν για 
την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της τάσης, όμως εδώ μετριέται η χωρητικότητα 
του πυκνωτή MOS για μεταβαλλόμενη συχνότητα και με εφαρμογή μιας συγκεκριμένης 
τάσης στην περιοχή της συσσώρευσης. Η μέτρηση αυτή αποτελεί μια μέθοδο για τον 
προσδιορισμό του πάχους των λεπτών υμενίων οξειδίου και στην κατηγορία αυτών των 
λεπτών οξειδίων ανήκουν αυτά με πάχος tox < 3 nm. Η μέθοδος αυτή προτάθηκε το 
1999 από τους M. Matsumura και Y. Hirose [21]. Όπως είναι γνωστό η χωρητικότητα 
μιας διάταξης MOS που είναι πολωμένη στην κατάσταση της συσσώρευσης παίζει 
σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό της χωρητικότητας του οξειδίου Cox και του πάχους 
του οξειδίου tox, που με την σειρά τους καθορίζουν τις διάφορες παραμέτρους των 
πυκνωτών MOS και των τρανζίστορ επίδρασης πεδίου MOS. Καθώς στην τεχνολογία 
MOSFET κυριαρχεί η τάση για σμίκρυνση των διαστάσεων, ο ακριβής υπολογισμός του 
πάχους οξειδίου για υμένια διοξειδίου του πυριτίου πάχους μικρότερου από 5 nm είναι 
απαραίτητος. Για επαρκώς παχιά οξείδια με tox  > 3 nm, η μετρούμενη χωρητικότητα 
ενός συστήματος MOS στην συσσώρευση, Cm, θεωρείται πως αντιπροσωπεύει σωστά 
την χωρητικότητα του οξειδίου Cox, ωστόσο πρέπει να δοθεί προσοχή στην αύξηση της 
χωρητικότητας στην περιοχή της αναστροφής που παρατηρείται στην κατηγορία των 
λεπτών οξειδίων, με πάχος < 5 nm. Όταν το πάχος του οξειδίου μπαίνει στην περιοχή 
κάτω από τα 3 nm, σημαντικό ποσοστό ρεύματος διαρροής ρέει μέσα από τα πολύ 
λεπτά οξείδια και οι διατάξεις εμφανίζουν την χαρακτηριστική ρεύματος  - τάσης διόδου, 
που χαρακτηρίζεται ως δίοδος σήραγγος MOS. Έτσι, η μετρούμενη χωρητικότητα Cm, 
εμπερικλείει ένα μη καθορισμένο ποσοστό λάθους, για το οποίο πιο πριν δεν είχε 
αναπτυχθεί κάποια συστηματική διαδικασία ώστε να διορθωθεί ουσιαστικά. Αν το ρεύμα 
σήραγγος είναι μικρό, σε πολλές περιπτώσεις η μετρούμενη χωρητικότητα Cm  
θεωρείται πως είναι ίδια με την πραγματική χωρητικότητα μιας διόδου σήραγγος MOS. 
Αν το ρεύμα διαρροής διαμέσω του οξειδίου είναι μεγάλο, η μέτρηση της χωρητικότητας 
μιας διόδου σήραγγος MOS, πολωμένης στην περιοχή της συσσώρευσης θεωρείται μη 
δυνατή. Οι Matsumura και Hirose, εισήγαγαν μια καινούρια τότε και απλή μέθοδο ώστε 
να εξαχθεί ο όρος της πραγματικής χωρητικότητας της διόδου σήραγγος MOS σε 
συσσώρευση, από την μετρούμενη χωρητικότητα Cm. Αρχικά, σημειώνουν πως η 
μετρούμενη χωρητικότητα σχετίζεται άμεσα με το φανταστικό μέρος της εμπέδησης μιας 
διόδου MOSTD, όταν η μέτρηση πραγματοποιείται με την μέθοδο R – C σε σειρά, του 
γνωστού οργάνου LCR. Αυτό υποδηλώνει πως ο παράγοντας της χωρητικότητας είναι 
ξεχωριστός από το ρεύμα διαρροής αν βρεθεί μια απλή αναλυτική έκφραση της 
εμπέδησης μιας διόδου MOSTD. Έτσι, αρχικά αναπαρίσταναν μια δίοδο MOSTD 
πολωμένη σε συσσώρευση, με ένα ισοδύναμο κύκλωμα που αποτελείται από την 
παράλληλη σύνδεση της χωρητικότητας του οξειδίου που πρέπει να εξαχθεί, C’ox και 
που αντιπροσωπεύει την χωρητικότητα του οξειδίου και της αντίστασης R’ox, που 
σχετίζεται με το ρεύμα σήραγγος, σε σειρά με την αντίσταση Rs, που σχετίζεται κυρίως 
με την επαφή στο πίσω μέρος του υποστρώματος. Οι τρεις αυτές παράμετροι είναι 
δυνατόν να καθοριστούν υπολογίζοντας το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της 
εμπέδησης, σε μια χαρακτηριστική συχνότητα, όπου το μέτρο του φανταστικού μέρους 
της εμπέδησης της διόδου MOSTD, γίνεται μέγιστο.  

Στο παρακάτω σχήμα 4.8.2.1(α), φαίνεται το διάγραμμα του ισοδύναμου κυκλώματος 
σχηματοποιημένο επάνω στο ενεργειακό διάγραμμα ζωνών της διόδου σήραγγος 
MOSTD, πολωμένης σε κατάσταση συσσώρευσης. Θεωρούμε ένα υπόστρωμα p – 
τύπου.  Τα Efm και τα Εfs αναπαριστούν τα επίπεδα Fermi στο ηλεκτρόδιο του μετάλλου 
και στο υπόστρωμα του πυριτίου, αντίστοιχα. Τα CV και VB συμβολίζουν τις ζώνες 
αγωγιμότητας και σθένους του πυριτίου και τα Cox και Cacc συμβολίζουν τις 
χωρητικότητες του οξειδίου και του στρώματος συσσώρευσης, αντίστοιχα. Καθώς οι 



Ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσματος και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός του  

Μ.Ε.Βλαχοπούλου 146 

οπές επικοινωνούν με το οξείδιο μέσω της χωρητικότητας στην συσσώρευση Cacc, η 
ζώνη σθένους κοντά στην διεπιφάνεια SiO2 /Si, αναπαρίσταται με διακεκομμένη 
γραμμή. Μια αντίσταση διαμέσω του οξειδίου, Rt, αναπαριστά το ρεύμα των 
ηλεκτρονίων που διαπερνούν με φαινόμενο σήραγγος , από το μέταλλο προς την ζώνη 
αγωγιμότητας του πυριτίου. Η επανασύνδεση αυτών των ηλεκτρονίων με τις οπές κοντά 
στην διεπιφάνεια SiO2/ Si περιγράφεται με την διαγωγιμότητα Gr. Αυτό το κύκλωμα 
παράλληλης σύνδεσης RC του οξειδίου βρίσκεται σε σειρά με την αντίσταση Rs που 
σχετίζεται κυρίως με την πίσω επαφή του υποστρώματος. Στη συνέχεια γίνονται οι εξής 
δύο απλοποιήσεις. Πρώτον, η εξαγόμενη χωρητικότητα από την σύνδεση σε σειρά της 
χωρητικότητας του οξειδίου, Cox και της χωρητικότητας του στρώματος αναστροφής, 
Cacc, συμβολίζεται ως C’ox.  Αν η Cacc είναι πολύ μεγαλύτερη από την Cox, η C’ox θα ήταν 
μια πολύ καλή προσέγγιση για την Cox. Δεύτερον, αγνοούμε τους δύο πιθανούς 
παράγοντες ρεύματος σήραγγος που περιλαμβάνουν τις διεπιφανειακές καταστάσεις Si                 
και την ζώνη σθένους του Si. Αυτή η απλοποίηση είναι δυνατή όταν κάποιο μέταλλο με 
χαμηλή συνάρτηση έργου, όπως το Al, χρησιμοποιείται σαν ηλεκτρόδιο πύλης ώστε να 
παραχθούν τα ηλεκτρόνια σήραγγος μέσω της Rt, με τον χαμηλότερο φραγμό 
σήραγγος. Έτσι, οι αντιστάσεις Rt και Gr αντικαθιστώνται με μία αντίσταση που 
αναπαριστά την συνολική αντίσταση του οξειδίου, R’ox. Το συνολικό ισοδύναμο 
κύκλωμα φαίνεται στο σχήμα 4.8.2.1(β), που είναι η παράλληλη σύνδεση των R’ox και 
C’ox σε σειρά με την αντίσταση Rs. Οι αναλυτικές εκφράσεις της εμπέδησης, Ζ, αυτού 
του ισοδύναμου κυκλώματος δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις 
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όπου ω είναι η γωνιακή συχνότητα, και Re(Z) και Im(Z) είναι το πραγματικό και το 
φανταστικό μέρος της εμπέδησης Ζ. Στην συνέχεια, διερευνάται η συνήθης πειραματική 
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Στην περίπτωση που οι μετρούμενες τιμές RC, Rm, Cm, και η εμπέδηση Z, σχετίζονται 

με τις σχέσεις )Re(ZRm
 και )Im(

1
Z

Cm




, δίνεται στο σχήμα 4.8.2.2 η μεταβολή του 

πραγματικού και του φανταστικού μέρους της εμπέδησης μιας διόδου σήραγγος 
MOSTD, με οξείδιο πάχους 2.5 nm, πολωμένης στα -2V, καθώς η συχνότητα κυμαίνεται 
από 2 kHz μέχρι 960 kHz.  
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Σχήμα 4.8.2.1 (α) Ενεργειακό διάγραμμα ζωνών της διόδου σήραγγος MOSTD, πολωμένης σε 
κατάσταση συσσώρευσης. (β) Συνολικό ισοδύναμο κύκλωμα 

 

 

Σχήμα 4.8.2.2 Η μεταβολή του πραγματικού και του φανταστικού μέρους της εμπέδησης μιας 
διόδου σήραγγος MOSTD, με οξείδιο πάχους 2.5 nm, πολωμένης στα -2V, καθώς η συχνότητα 

κυμαίνεται από 2 kHz μέχρι 960 kHz. 

 

4.8.3 Μέτρηση ρεύματος – τάσης 

Για την μέτρηση του ρεύματος συναρτήσει της τάσης στους πυκνωτές MOS, με σκοπό 
την εύρεση του πεδίου κατάρρευσης του  υπό μελέτη διηλεκτρικου, χρησιμοποιήθηκε το 
αμπερόμετρο 4140Β, pAmeter/ DC Voltage Source, που φαίνεται στο σχήμα 4.8.3.1. 

 

Σχήμα 4.8.3.1 Αμπερόμετρο 4140Β, pAmeter/ DC Voltage Source 
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Επίσης χρησιμοποιείται κουτί, με την βοήθεια του οποίου, βάσει της εσωτερικής του 
συνδεσμολογίας, το αμπερόμετρο που βρίσκεται μέσα στο όργανο 4140Β, συνδέεται σε 
σειρά με το βολτόμετρο που βρίσκεται μέσα σε αυτό, που βρίσκεται επίσης μέσα σε 
αυτό. Το κουτί φαίνεται στο σχήμα 4.8.3.2.  

 

Σχήμα 4.8.3.2 Κουτί συνδεσμολογίας βολτομέτρου και αμπερομέτρου του οργάνου 4140Β 

 

Το κουτί συνδέεται με το 4140Β, ως εξής: η υποδοχή I input του 4140Β συνδέεται με την 
υποδοχή I του κουτιού, ώστε να μπορεί να μεταφέρει το ρεύμα. 

Για να πραγματοποιηθεί η μέτρηση ρεύματος – τάσης, συνδέεται η ακίδα του Prober με 
το VA του 4140Β και το υπόστρωμα με την υποδοχή VA στο κουτί, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 4.8.3.3.  

 

Σχήμα 4.8.3.3 Συνδεσμολογία μεταξύ κουτιού και του οργάνου 4140Β 

 

Το πρόγραμμα Labview που χρησιμοποιείται είναι το HPVI9V7, από όπου καθορίζονται 
η αρχική και η τελική εφαρμοζόμενη τάση και το βήμα μετάβασης μεταξύ τους. 
Επιλέγεται επίσης τον χρόνο αναμονής πριν την εφαρμογή της πρώτης τιμής της τάσης 
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και του χρόνου αναμονής μεταξύ των κάθε δύο διαφορετικών τιμών τάσεων. Επίσης, 
επιλέγεται μονή μετάβαση στην κλίμακα των τάσεων.  

 

4.8.4 Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός τρανζίστορ MOS  

Για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό του τρανζίστορ MOS –χαρακτηριστική μεταφοράς και 
εξόδου - χρησιμοποιούμε όπως και για την μέτρηση ρεύματος – τάσης του πυκνωτή 
MOS, το όργανο 4140Β, pAmeter/ DC Voltage Source, καθώς και το κουτί που 
συνδέεται με το 4140Β, ως εξής: η υποδοχή I input του 4140Β συνδέεται με την 
υποδοχή I του κουτιού, ώστε να μπορεί να μεταφέρει το ρεύμα. Στην υποδοχή VA 
συνδέουμε την μεταβαλλόμενη παρεχόμενη τάση και στην υποδοχή VB την σταθερή 
τάση.  

 

4.8.5 Χαρακτηριστική Μεταφοράς 

Η μέτρηση αυτή πραγματοποιείται με εφαρμογή μεταβαλλόμενης τάσης στην πύλη και 
σταθερής τάσης στον απαγωγό. Οπότε συνδέεται η ακίδα που αντιστοιχεί στην πύλη με 
την υποδοχή VA του 4140Β, και η ακίδα που συνδέεται στον απαγωγό με την υποδοχή 
VB. Τέλος η ακίδα που συνδέεται με την πηγή, συνδέεται με την υποδοχή VA του 
κουτιού. Η συνδεσμολογία φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 4.8.5.1.  

 

Σχήμα 4.8.5.1Συνδεσμολογία μέτρησης χαρακτηριστικής μεταφοράς τρανζίστορ MOSFET 

 

Οι μετρούμενες τιμές συλλέγονται στον υπολογιστή μέσω του προγράμματος Labview, 
HPVI9V7, από όπου καθορίζουμε το είδος της μεταβολής των τάσεων ως μονή 
κλιμακούμενη σάρωση, τον αρχικό χρόνο πριν την πρώτη εφαρμογή τάσης και τον 
χρόνο μεταξύ δύο διαφορετικών τιμών τάσεων.  

Η συνδεσμολογία του τρανζίστορ με το όργανο μέτρησης 4140Β, ώστε να μετρηθεί η 
χαρακτηριστική εισόδου του τρανζίστορ φαίνεται στο σχήμα 4.8.5.2, στην περίπτωση 
που πραγματοποιείται μέτρηση ενός n – τύπου τρανζίστορ.  
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Σχήμα 4.8.5.2 Σχηματικό συνδεσμολογίας ενός τρανζίστορ NMOS με το όργανο μέτρησης 4140Β, 
ώστε να μετρηθεί η χαρακτηριστική μεταφοράς του 

 

4.8.6 Χαρακτηριστική εξόδου 

Η μέτρηση αυτή πραγματοποιείται με εφαρμογή μεταβαλλόμενης τάσης στον απαγωγό 
και σταθερής τάσης στην πύλη. Οπότε συνδέεται η ακίδα που αντιστοιχεί στον 
απαγωγό με την υποδοχή VA του 4140Β, και η ακίδα που συνδέεται στην πύλη με την 
υποδοχή VB. Τέλος η ακίδα που συνδέεται με την πηγή, συνδέεται με την υποδοχή VA 

του κουτιού. Η συνδεσμολογία του τρανζίστορ με το 4140Β, δίνεται παρακάτω σε  
σχηματικό.  
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Σχήμα 4.8.6.1 Σχηματικό συνδεσμολογίας ενός τρανζίστορ NMOS με το όργανο μέτρησης 4140Β, 
ώστε να μετρηθεί η χαρακτηριστική εξόδου του 

 

4.9 Πρόγραμμα ανάλυσης της πειραματικής καμπύλης χωρητικότητας – τάσης, 
με σκοπό τον υπολογισμό του πάχους του οξειδίου, των φορτίων καθορισμένης 
θέσης και των διεπιφανειακών φορτίων 

Σαν αρχείο εισόδου στο πρόγραμμα MathCad εισάγεται το ASCII αρχείο της 
πειραματικής μέτρησης χωρητικότητας – τάσης. Οι παράμετροι εισόδου του 
προγράμματος είναι: (α) A: η επιφάνεια του πυκνωτή (πύλη του αντίστοιχου τρανζίστορ) 
(cm2), (β) T: η θερμοκρασία (K), (γ) το υλικό της της πύλης ώστε να δηλώνεται το 
αντίστοιχο έργο εξαγωγής φm, όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Al με φm =-
0.555. Οι σταθερές που χρησιμοποιούνται είναι (α) το φορτίο του ηλεκτρονίου q, (β) η 
σταθερά Boltzmann k, (γ) οι συγκεντρώσεις στην ζώνη σθένους και στην ζώνη 
αγωγιμότητας Nc, Nv, αντίστοιχα (cm-3), (δ) οι διηλεκτρικές σταθερές του SiO2 και του Si 
και (ε) η διαπερατότητα στο κενό εo (F/cm). Μεταβλητές ορίζονται (α) η θερμική τάση b 
(V), (β) το ενεργειακό χάσμα Eg του Si (eV), (γ) η συγκέντρωση των ενδογενών φορέων 
ni (cm-3), (δ) το μήκος Debye Ld (cm), (ε) η χωρητικότητα του μονωτή Co (pF), (στ) το 
πάχος του μονωτή xo (cm), (ζ) η χωρητικότητα κατάστασης επίπεδων ζωνών, Cfb (pF), 
(η) η σταθερά deltaV<0 για p-type, διαφορετικά n-type, (θ) η τάση επίτευξης επίπεδων 
ζωνών Vfb (V), (ι) το μέγιστο πάχος της περιοχής απογύμνωσης Wmax (cm), (κ) το 
δυναμικό Linder’s φmax1, (λ) η πυκνότητα διεπιφανειακών φορτίων Qss (cm-2), (μ) η 
πυκνότητα φορτίων καθορισμένης θέσης Qf (cm-2), (ν) η τάση κατωφλίου Vth (V).  

Η χωρητικότητα του οξειδίου δίνεται από την σχέση C
ox

o
oxacc

t

A
CC

max



, όπου 

εκφράζει την μέγιστη τιμή της χωρητικότητας στην περιοχή της συσσώρευσης, από την 
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οποία υπολογίζεται και το πάχος του.  Το μέγιστο πάχος του απογυμνωμένου από 
ευκίνητους φορείς στρώματος θα δίνεται από την σχέση 




















oxinv
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ox
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min

max  .  Στην περίπτωση όπου η συγκέντρωση των 

προσμείξεων του υποστρώματος, Nb, είναι μη ομοιόμορφη, υπολογίζεται ως εξής. 
Λαμβάνουμε υπ’όψιν ότι το μέγιστο δυναμικό στην διεπιφάνεια δίνεται από την 
προσεγγιστική σχέση φmax=2φb τότε  η συγκέντρωση των προσμείξεων δίνεται από 

την απλοποιημένη σχέση 
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. Ο υπολογισμός του μήκους 

Debye για νοθευμένο ημιαγωγό δίνεται από την σχέση 
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 . Η χωρητικότητα σε 

κατάσταση επιπέδων ζωνών της περιοχής απογύμνωσης θα δίνεται από την σχέση 

D

S
fbs

L
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 και η ολική χωρητικότητα σε κατάσταση επιπέδων ζωνών θα είναι 

fbsox

fbsox
fb

CC

CC
C


  . Η Cfb (τάση σε κατάσταση επιπέδων ζωνών) είναι η μετρούμενη 

χωρητικότητα σε αυτήν την κατάσταση και συνεπώς η τάση για την οποία μετριέται 
βρίσκεται με κάποια από τις αριθμητικές μεθόδους παρεμβολής στα σημεία της 
χαρακτηριστικής καμπύλης. Με το τρόπο αυτό υπολογίζεται η τάση Vfb. Η ακρίβεια 

υπολογισμού της είναι μικρότερη του 1% ακόμα και για την απλή μέθοδο της γραμμικής 
παρεμβολής.  Η διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται μεταξύ μετάλλου και ημιαγωγού 
όταν έρθουν σε επαφή είναι φ =φms= φb – φm, όπου το φb υπολογίζεται από την σχέση 
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  και η επιφανειακή τους συγκέντρωση 
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bsc  . Το συνολικό διεπιφανειακό φορτίο δίνεται από την σχέση 

 
fbmsoxss VCQ   . Τα μόνιμα φορτία του οξειδίου τα οποία βρίσκονται πλησίον της 

διεπιφανείας προκαλούν μια πτώση τάσης Vf  ίση με Vf = q tox Nf /εox = q A Nf /Cox. 
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ln  και εξισώνοντας τις 

προηγούμενες σχέσεις προκύπτει  η συγκέντρωση των φορτίων καθορισμένης θέσης 
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4.10 Σταχυολόγηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων των ηλεκτρικών μετρήσεων 

Κάθε δείγμα υμενίου οξειδίου του πυριτίου που αναπτύχθηκε στο πλάσμα, κόπηκε κατά 

κανόνα σε τρία κομμάτια και μελετήθηκε η επίδραση της ανόπτησης μετά την 

επιμετάλλωση, κατά την κατασκευή πυκνωτών MOS. Επιπρόσθετα, μελετάται και η 
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επίδραση της ανόπτησης μετά την οξείδωση στις ηλεκτρικές ιδιότητες του διηλεκτρικού, 

σε συνδυασμό με την μελέτη της επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση.  

Σε κάθε δείγμα, με ανόπτηση ή χωρίς, μετρήθηκε η χαρακτηριστική χωρητικότητας 

συναρτήσει της τάσης, κατά κανόνα για τρεις με πέντε πυκνωτές. Από αυτή την 

μέτρηση, βρέθηκε η κατάλληλη τιμή της τάσης στην κατάσταση συσσώρευσης, για την 

οποία πραγματοποιήθηκε η μέτρηση της χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας, 

για τον κάθε πυκνωτή, αντίστοιχα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.8.2 [21]. Στην 

περίπτωση που αναπτύσσονται μεγάλα ρεύματα διαρροής, δεν προκύπτει η 

χαρακτηριστική μορφή της μεταβολής του πραγματικού και του φανταστικού μέρους της 

εμπέδησης, που απεικονίζεται στο σχήμα 4.8.2.2, οπότε ο υπολογισμός του πάχους 

του διηλεκτρικού από την μέτρηση της χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας, που 

περιγράφεται στην παράγραφο 4.8.2, δεν είναι αξιόπιστος. Στην περίπτωση, που ο 

υπολογισμός του πάχους από την προαναφερόμενη μέθοδο είναι αξιόπιστος, 

συγκρίνεται η τιμή του πάχους που προκύπτει από την ανάλυση της μέτρησης της 

χωρητικότητας συναρτήσει της τάσης, με την τιμή που προκύπτει από την ανάλυση της 

μέτρησης της χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας. Για κάθε δείγμα, επιλέγεται 

και παρουσιάζεται, ο πυκνωτής για τον οποίο οι τιμές του πάχους του διηλεκτρικού που 

προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις είναι παραπλήσιες και ταυτόγχρονα εμφανίζει 

τις ελάχιστες δυνατές πυκνότητες ηλεκτρικών φορτίων, οπότε και την βέλτιστη μορφή 

χαρακτηριστικής χωρητικότητας-τάσης. Συγκρίνονται οι τιμές του πάχους του 

διηλεκτρικού από τις ηλεκτρικές μετρήσεις, που εμφανίζουν μια μικρή διασπορά στην 

επιφάνεια κάθε δείγματος, με την τιμή του πάχους που προκύπτει από ελλειψομετρία, 

για την οποία η διασπορά στην επιφάνεια του δείγματος είναι αμελητέα. Στην 

περίπτωση που δεν είναι δυνατός ή δεν κρίνεται αξιόπιστος ο υπολογισμός του πάχους 

του διηλεκτρικού από την μέτρηση της χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας, 

συγκρίνεται η τιμή του πάχους όπως προκύπτει από την χαρακτηριστική  

χωρητικότητας-τάσης με την τιμή που προκύπτει από ελλειψομετρία, και επιλέγεται η 

παρουσίαση του πυκνωτή για τον οποίο οι τιμές αυτές είναι παραπλήσιες, αλλά στην 

συγκεκριμένη περίπτωση παίζει σημαντικότερο ρόλο η μορφή της χαρακτηριστικής 

χωρητικότητας-τάσης, της οποίας η απόκλιση από την θεωρητική χαρακτηριστική 

απεικονίζει τις πυκνότητες των ηλεκτρικών φορτίων στο διηλεκτρικό. Καθώς 

εμφανίζονται μεγάλης τάξης μεγέθους ρεύματα διαρροής, είναι αδύνατη η μέτρηση της 

χαρακτηριστικής της χωρητικότητας-τάσης σε χαμηλή συχνότητα, από την οποία θα 

ήταν δυνατός ο υπολογισμός της πυκνότητας των παγίδων στην διεπιφάνεια. Ένδειξη 

της παρουσίας αυτών αποτελεί η κλίση της χαρακτηριστικής της χωρητικότητας-τάσης 
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σε υψηλή συχνότητα, στην κατάσταση απογύμνωσης. Επίσης, από την μορφή της 

χαρακτηριστικής της χωρητικότητας-τάσης σε υψηλή συχνότητα, υποδηλώνεται η 

ύπαρξη παγιδευμένων φορτίων και ευκίνητων φορτίων στο διηλεκτρικό, στην 

περίπτωση που εμφανίζεται υστέρηση. Επιπρόσθετα, η μετατόπιση της 

χαρακτηριστικής της χωρητικότητας-τάσης σε υψηλή συχνότητα ως προς την αντίστοιχη 

θεωρητική, στην περίπτωση ιδανικού διηλεκτρικού ίδιου πάχους, χωρίς φορτία, 

υποδηλώνει την ύπαρξη φορτίων καθορισμένης θέσης στο διηλεκτρικό. Τελικά, 

υπολογίζεται και το πεδίο διηλεκτρικής κατάρρευσης για κάθε πυκνωτή, 

χρησιμοποιώντας την τιμή πάχους του διηλεκτρικού όπως μετρήθηκε ελλειψομετρικά, 

ώστε να εξαληφθεί η επίδραση των ρευμάτων διαρροής που εκδηλώνονται στις 

ηλεκτρικές μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης και της συχνότητας. Στην περίπτωση όπου 

δεν υπάρχει ελλειψομετρική μέτρηση, για τον υπολογισμό του πεδίου διηλεκτρικής 

κατάρρευσης χρησιμοποιείται η τιμή του πάχους που υπολογίζεται από την 

χαρακτηριστική χωρητικότητας-τάσης σε υψηλή συχνότητα ή την χαρακτηριστική 

χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας, επιλέγοντας κατά περίπτωση την πιο 

σωστή μέτρηση, όπως για παράδειγμα στην παράγραφο 5.4, για το δείγμα D2, 

επιλέγεται το πάχος που προκύπτει από την μέτρηση της χωρητικότητας συναρτήσει 

της συχνότητας, στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση μετά την 

επιμετάλλωση με forming gas και στην παράγραφο 5.7, για τα δείγματα Ζ και D, καθώς 

οι μετρήσεις της χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας δεν είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθούν λόγω μεγάλων ρευμάτων διαρροής, επιλέγεται η τιμή του πάχους 

που προκύπτει από την χαρακτηριστική χωρητικότητας συναρτήσει της τάσης, για 

υψηλή συχνότητα, στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση μετά την 

επιμετάλλωση, με forming gas. 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 

5.1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

Παρατηρήθηκε πως ικανοποιητικό πάχος οξειδίου αναπτύσσεται υπό συνθήκες ισχυρού 
πλάσματος, οπότε η συνολική πίεση των αερίων που επιλέχθηκε στο σύνολο των 
πειραμάτων είναι η ελάχιστη, 1,33 Pa. 

 

5.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

Παρατηρήθηκε πως ικανοποιητικό πάχος οξειδίου αναπτύσσεται υπό συνθήκες ισχυρού 
πλάσματος, οπότε η ισχύς του πλάσματος που επιλέχθηκε στο σύνολο των πειραμάτων 
είναι η μέγιστη, 1900 W. 

 

5.3 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

5.3.1 Μετρούμενο πάχος του υμενίου του οξειδίου του πυριτίου με ελλειψομετρία 

Στον πίνακα 5.3.1.1 παρατίθενται οι συνθήκες πλάσματος με βασική παράμετρο την 
εφαρμοζόμενη καθοδική τάση στο υπόστρωμα και επιμέρους παράμετρο τον χρόνο 
κατεργασίας στο πλάσμα, καθώς και το πάχος του υμενίου που αναπτύχθηκε σε κάθε 
συνθήκη, μετρούμενο με ελλειψομετρία. 

 

Πίνακας 5.3.1.1 Συνθήκες ανάπτυξης οξειδίου με βασική παράμετρο την εφαρμοζόμενη τάση στο 
υπόστρωμα για χρόνους κατεργασίας 10 min, 15 min και 20 min 

Κωδικός 
συνθήκης 

Πίεση 

(P) 

Ισχύς 
(W) 

Αναλογία 
μίγματος 
O2/Ar (%) 

Θερμοκρασία 
(°C) 

Χρόνος 
κατεργασίας 

(min) 

Τάση 
(Volts) 

Πάχος 
οξειδίου από 
ελλειψόμετρο 
(632,8 nm) 

(Å) 

1 1.33 1900 1.5 Περιβάλλοντος 10 0 2.3 

2 1.33 1900 1.5 Περιβάλλοντος 10 - 50 4 

3 1.33 1900 1.5 Περιβάλλοντος 10 -150 4.1 

6 1.33 1900 1.5 Περιβάλλοντος 20 -50 6.45 

5 1.33 1900 1.5 Περιβάλλοντος 20 -150 7.1 

P6 1.33 1900 1.5 Περιβάλλοντος 15 0 5 

P3 1.33 1900 1.5 Περιβάλλοντος 15 -150 6.6 

Στο σχήμα 5.3.1.1 φαίνεται η μεταβολή του πάχους, όπως έχει μετρηθεί από το 
μονοχρωματικό ελλειψόμετρο συναρτήσει της μεταβαλλόμενης τάσης στο υπόστρωμα, 
για διαφορετικούς χρόνους στο πλάσμα. 
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Σχήμα 5.3.1.1 Μεταβολή του πάχους – μετρήσεις από ελλειψόμετρο- συναρτήσει της 
εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα για χρόνους κατεργασίας 10 min και 20 min 

 

Παρατηρείται αύξηση του πάχους με την εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα μέχρι τα 
50 Volts και σταθεροποίηση αυτού για μεγαλύτερες των 50 Volts τάσεις, ανεξάρτητα 
από τον χρόνο κατεργασίας στο πλάσμα. 

 

5.3.2 Χαρακτηριστική χωρητικότητας - τάσης, C-V και υπολογισμός των 
ηλεκτρικών φορτίων του υμενίου οξειδίου του πυριτίου συναρτήσει της 
επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση –(PMA). 
Χαρακτηριστική χωρητικότητας – συχνότητας, C – F και υπολογισμός του 
πάχους του συναρτήσει του υμενίου του οξειδίου του πυριτίου συναρτήσει 
της επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στα σχήματα 5.3.2.1, 2 και 3, παρατίθενται για πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, αναλογία 
μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5%, χρόνο κατεργασίας 10 min και εφαρμοζόμενη τάση στο 
υπόστρωμα n-τύπου, 0 (Συνθήκη 1), - 50 (Συνθήκη 2) και - 150 Volts (Συνθήκη 3), 
αντίστοιχα, οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί 
ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση (PMA), όταν έχει πραγματοποιηθεί PMA σε 
περιβάλλον Ν2 για 20 min, στους 320°C και όταν έχει πραγματοποιηθεί PMA σε 
περιβάλλον αέριου μίγματος (Forming Gas) 90%Ν2/10%Η2, για 20 min, στους 320°C και 
οι αντίστοιχες θεωρητικές C-V, όπως προέκυψαν από το πρόγραμμα QMCV Berkelay 
για τα αντίστοιχα πάχη υμενίων, θεωρώντας πως οι συγκεντρώσεις των φορτίων σε 
αυτά είναι μηδενικές. Επίσης, στα σχήματα αυτά παρατίθενται και το πραγματικό και 
φανταστικό μέρος της εμπέδησης για συγκεκριμένη τάση στην κατάσταση 
συσσώρευσης, για τις διάφορες συνθήκες PMA. 

Στους πίνακες 5.3.2.1, 2 και 3, για τις Συνθήκες στο πλάσμα 1, 2 και 3 αντίστοιχα 
παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών φορτίων και των φορτίων 
καθορισμένης θέσης, όπως προκύπτουν από την ανάλυση των αντίστοιχων 
χαρακτηριστικών χωρητικότητας-τάσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των υμενίων, 
όπως προκύπτουν από τις μετρούμενες χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, αλλά 
και από την μετρούμενη εμπέδηση (πραγματικό και φανταστικό μέρος). 
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 ωmax = 353150,148 s-1 

(γ) (δ) 

Σχήμα 5.3.2.1(α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις PMA και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης συναρτήσει της 

συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί PMA, για Vaccumul=0.5V, (γ) όταν έχει 
πραγματοποιηθεί PMA σε περιβάλλον Ν2, για Vaccumul=4.4V, (δ) όταν έχει πραγματοποιηθεί PMA 

σε περιβάλλον forming gas, για Vaccumul=1.5V, για την συνθήκη πλάσματος 1. 

 

Πίνακας 5.3.2.1 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης, καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος 2. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

1 

Χωρίς 3.474E12 4.299E12 8.84 8.046 

Ν2 

Δεν εφικτός ο 
υπολογισμός 
των φορτίων 

Δεν εφικτός ο 
υπολογισμός 
των φορτίων 

8.942 

Δεν είναι 
σωστός ο 

υπολογισμός 
του πάχους 

Forming gas 1,905E12 2.912E12 6.109 5.852 
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# Συνθήκης 2. Annealing με Ν2

Vaccumul = 2.5 V

 ωmax = 15774,6692 s-1 
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 ωmax = 39624,0996 s-1 
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Σχήμα 5.3.2.2 (α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις PMA και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης συναρτήσει της 

συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί PMA, για Vaccumul=0.8V, (γ) όταν έχει 
πραγματοποιηθεί PMA σε περιβάλλον Ν2, για Vaccumul=2.5V, (δ) όταν έχει πραγματοποιηθεί PMA 

σε περιβάλλον forming gas, για Vaccumul=3V, για την συνθήκη πλάσματος 2. 

 

Πίνακας 5.3.2.2 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος 2. 

Κωδικός 
Συνθήκης  

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

2 

Χωρίς 3.326Ε12 3.959E12  10.57 10.79 

Ν2 2.591E12 3.392E12 5.039 8.223 

Forming gas 2.796E12 3.679E12 3.014 7.337 
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# Συνθήκης 3. Χωρίς annealing
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# Συνθήκης 3. Annealing

 με forming gas

 ωmax = 99531,092 s-1 

(γ) (δ) 

Σχήμα 5.3.2.3(α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις PMA και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης συναρτήσει της 

συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί PMA, για Vaccumul=3V, (γ) όταν έχει 
πραγματοποιηθεί PMA σε περιβάλλον Ν2, για Vaccumul=2V, (δ) όταν έχει πραγματοποιηθεί PMA σε 

περιβάλλον forming gas, για Vaccumul=1.8V, για την συνθήκη πλάσματος 3. 

 

Πίνακας 5.3.2.3 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος 3. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

3 

Χωρίς 2.736E12 3,871E12 6.605 6.241 

Ν2 2.518E12 3.824E12 5.7 5.391 
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Forming 
gas 

2.031E12 3.197E12 5.4 5.995 

Ομοίως, στα σχήματα 5.3.2.4 και 5, παρατίθενται για πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, 
αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5%, χρόνο κατεργασίας 20 min και εφαρμοζόμενη τάση 
στο υπόστρωμα n-τύπου, - 50 (Συνθήκη 6) και - 150 Volts (Συνθήκη 5), αντίστοιχα, οι 
χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για τις διάφορετικές συνθήκες PMA, οι 
αντίστοιχες θεωρητικές C-V και το πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης για 
συγκεκριμένη τάση στην κατάσταση συσσώρευσης, για τις διάφορες συνθήκες PMA. 

Στους πίνακες 5.3.2.4 και 5, για τις Συνθήκες στο πλάσμα 6 και 5, αντίστοιχα, 
παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών φορτίων και των φορτίων 
καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των υμενίων, όπως προκύπτουν 
από τις ηλεκτρικές μετρήσεις.  
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# Συνθήκης 6. Annealing με Ν
2
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Σχήμα 5.3.2.4(α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις PMA και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης συναρτήσει της 
συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί PMA, για Vaccumul=2, (γ) όταν έχει πραγματοποιηθεί 

PMA σε περιβάλλον Ν2, για Vaccumul=3.5V, (δ) όταν έχει πραγματοποιηθεί PMA σε περιβάλλον 
forming gas, για Vaccumul=3V, για την συνθήκη πλάσματος 6. 
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Πίνακας 5.3.2.4 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος 6. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) tox (nm) από C-F tox (nm) από C-V 

6 

Χωρίς 1.567E12  2.548E12  8.738 8.419 

Ν2 2.302E12 2.923E12 9.723 10.812 

Forming gas 1.423E12  2.066E12  9.861 10.365 
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Σχήμα 5.3.2.5 (α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις PMA και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης συναρτήσει της 

συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί PMA, για Vaccumul=4.6, (γ) όταν έχει 
πραγματοποιηθεί PMA σε περιβάλλον Ν2, για Vaccumul=3V, (δ) όταν έχει πραγματοποιηθεί PMA σε 

περιβάλλον forming gas, για Vaccumul=3V, για την συνθήκη πλάσματος 5. 
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Πίνακας 5.3.2.5 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος 5. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από C-

F 
tox (nm) από C-

V 

5 

Χωρίς -3.637E12 2.788E12 8.522 8.33 

Ν2 -6.978E11 4.229E10 
Όχι σωστή 
μέτρηση 

8.387 

Forming gas -7.694E11 5.194E10 8.154 8.668 

Καλύτερη C – V χαρακτηριστική μετριέται στην περίπτωση όπου έχει γίνει ανόπτηση με 
forming gas.  

Ομοίως, στα σχήματα 5.3.2.6 και 7, παρατίθενται για πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, 
αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5%, χρόνο κατεργασίας 20 min και εφαρμοζόμενη τάση 
στο υπόστρωμα p-τύπου, - 50 (Συνθήκη P6) και - 150 Volts (Συνθήκη P3), αντίστοιχα, 
οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης και το πραγματικό και φανταστικό μέρος της 
εμπέδησης για τις διάφορετικές συνθήκες PMA. 

Στους πίνακες 5.3.2.6 και 7, για τις Συνθήκες στο πλάσμα P6 και P3, αντίστοιχα, 
παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών φορτίων και των φορτίων 
καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των υμενίων, όπως προκύπτουν 
από τις ηλεκτρικές μετρήσεις.  
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Σχήμα 5.3.2.6 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος P6. 

 

Πίνακας 5.3.2.6 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος P6. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

P6 Χωρίς 2,671E12 8,478E11 4,337 4,234 
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Forming gas 2,519E12 7,488E12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
4,372 

Καλύτερη C – V χαρακτηριστική μετριέται στην περίπτωση όπου έχει γίνει ανόπτηση με 
forming gas.  
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Σχήμα 5.3.2.7 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος P3 . 

 

Πίνακας 5.3.2.7 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος P3. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

P3 

Χωρίς 4.587E12 2.449E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

3,309 

Forming gas 4.652E12 2.411E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

3,157 

Καλύτερη C – V χαρακτηριστική μετριέται στην περίπτωση όπου έχει γίνει ανόπτηση με 
forming gas.  

 

5.3.3 Ηλεκτρικό πεδίο κατάρρευσης του υμενίου οξειδίου του πυριτίου, όπως 
προκύπτει από την χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης, I-V, συναρτήσει της 
επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στο σχήμα 5.3.3.1 παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού σε υπόστρωμα n-τύπου, για τις συνθήκες 1, 2 και 3, για τις διάφορες 
καταστάσεις PMA και στον Πίνακα 5.3.3.1 οι τιμές της τάσης και του πεδίου 
διηλεκτρικής κατάρρευσης. 
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Σχήμα 5.3.3.1 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις διάφορες καταστάσεις PMA για την 
συνθήκη πλάσματος (α) 1, (β) 2, (γ) 3. 

 

Πίνακας 5.3.3.1 Τάση V και πεδίο Ebr διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις διάφορες καταστάσεις 
PMA για τις συνθήκες πλάσματος 1,2,3. 

 

 Κωδικός 
Συνθήκης 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) 
Ebr Πεδίο διηλεκτρικής κατάρρευσης 

(Volts/cm)  

Χωρίς 
annealing 

Annealing με 
Ν2 

Annealing με 
forming gas 

Χωρίς 
annealing 

Annealing 
με Ν2 

Annealing 
με forming 

gas 

1 2.5 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
10,87E+6 

Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 

Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 

2 2 

3 (αύξηση του 
ρεύματος από 

2.35 Ε-6 σε 
0.00268) 

2 (αύξηση του 
ρεύματος από 

4.95Ε-7 σε 
1.953Ε-4) 

5E+6 7,5E+6 5E+6 

3 2.5 3.5 2 6,1E+6 8,54E+6 4,88E+6 
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 Στο σχήμα 5.3.3.2 παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού σε υπόστρωμα n-τύπου, για τις συνθήκες 6 και 5, για τις διάφορες 
καταστάσεις PMA και στον Πίνακα 5.3.3.2 οι τιμές της τάσης και του πεδίου 
διηλεκτρικής κατάρρευσης. 
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Σχήμα 5.3.3.2 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την 
συνθήκη πλάσματος (α) 6 και (β) 5. 

 

Πίνακας 5.3.3.2 Τάση V και πεδίο Ebr διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις διάφορες καταστάσεις 
ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος 6 και 5. 

 

Κωδικός 
Συνθήκης 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) Ebr Πεδίο διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts/cm)  

Χωρίς 
annealing 

Annealing 
με Ν2 

Annealing 
με forming 

gas 

Χωρίς 
annealing 

Annealing με 
Ν2 

Annealing με 
forming gas 

6 

Δεν 
μετρήθηκε 
σωστά η I-
V, πιθανώς 

γιατί έχει 
μεγάλη 
σειριακή 

αντίσταση 
(247,93) 

4.5 4.5 

Δεν 
μετρήθηκε 

σωστά η I-V, 
πιθανώς γιατί 
έχει μεγάλη 

σειριακή 
αντίσταση 
(247,93) 

6,98E+6 6,98E+6 

5 2.5 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
4 3,52E+6 

Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

5,63E+6 

Στο σχήμα 5.3.3.3 παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού σε υπόστρωμα p-τύπου, για τις συνθήκες 1, 2 και 3, για τις διάφορες 
καταστάσεις PMA και στον Πίνακα 5.3.3.3 οι τιμές της τάσης και του πεδίου 
διηλεκτρικής κατάρρευσης. 
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Σχήμα 5.3.3.3 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την 
συνθήκη πλάσματος (α) P6 και (β) P3. 

 

Πίνακας 5.3.3.3 Τάση V και πεδίο Ebr διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις διάφορες καταστάσεις 
ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος P6. και (β) P3. 

 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) Ebr Πεδίο διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts/cm) 

Χωρίς 
annealing 

Annealing με 
forming gas 

Χωρίς annealing Annealing με forming gas 

P6 - 4,2 - 4,1 8,4E+6 8,2E+6 

P3 
Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα διαρροής Έχει ρεύμα διαρροής 

 

5.3.4 Βέλτιστες συνθήκες κατασκευής του υμενίου οξειδίου του πυριτίου στην 
περίπτωση μεταβολής της εφαρμοζόμενης καθοδικής τάσης στο 
υπόστρωμα και της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επίδραση  της εφαρμοζόμενης τάσης σε 
υποστρώματα n-τύπου στο πάχος του οξειδίου που έχει αναπτυχθεί με τις συνθήκες 1,2 
και 3, με PMA, όπως αυτό έχει μετρηθεί ελλειψομετρικά, αλλά και όπως έχει εξαχθεί 
από ηλεκτρικές μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης και χωρητικότητας-συχνότητας, για 
χρόνο κατεργασίας στο πλάσμα 10 και 20 min. 
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Σχήμα 5.3.4.1 Πάχος οξειδίου συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης και του χρόνου κατεργασίας 
στο πλάσμα, όπως έχει μετρηθεί από το ελλειψόμετρο και έχει υπολογιστεί από μετρήσεις 

χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και της τάσης 

 

Παρατηρούμε πως οι μετρήσεις του πάχους με ηλεκτρικές μεθόδους παρουσιάζουν 
μεγάλη διασπορά. Οι μετρήσεις με ελλειψόμετρο δείχνουν μια συστηματική μεταβολή 
του πάχους του οξειδίου: αύξηση της τάσης στην κάθοδο προκαλεί αύξηση του πάχους 
και αύξηση του χρόνου για τις ίδιες τάσεις προκαλεί επίσης αύξηση του πάχους. Οι 
μετρήσεις C –V δίνουν πάχη παραπλήσια με αυτά που προκύπτουν από την μέθοδο C 
– f. Οι μέθοδοι παρουσιάζουν την μικρότερη απόκλιση μεταξύ τους στην περίπτωση 
των -150 V, γεγονός που υποδηλώνει ότι στην τάση αυτή τα παραγόμενα οξείδια έχουν 
την πλησιέστερη μορφή προς το θερμικό SiO2.   

Στο σχήμα 5.3.4.2 (α) φαίνονται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης για τις 
διάφορες τιμές της εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα n και στο υπόστρωμα p-
τύπου (β), όταν έχει πραγματοποιηθεί PMA με forming gas, καθώς στην περίπτωση 
αυτή παρατηρήθηκε βελτίωση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων, συγκριτικά με τις άλλες 
περιπτώσεις PMA. Στο σχήμα 5.3.4.2 (γ) φαίνονται συγκεντρωτικά οι χαρακτηριστικές 
αγωγιμότητας-τάσης για τα n-τύπου υποστρώματα.   

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

0.00E+000

1.00E-011

2.00E-011

3.00E-011

4.00E-011

5.00E-011

6.00E-011
 0V, 10 min

 - 50V, 10 min

 - 150V, 10 min

  -50V, 20 min 

 -150V, 20 min

 

C
a
p
a
c
it
a
n
c
e
 (

F
)

Voltage (V)

 

 

Forming gas annealing

 

 

-3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

0.00E+000

2.00E-011

4.00E-011

6.00E-011

8.00E-011

1.00E-010

1.20E-010

C
a

p
a

c
it
a

n
c
e

 (
F

)

Voltage (V)

Forming gas annealing

 0 Volts, 15 min

 -150 Volts, 15 min

 

 

 

 (α) (β) 



Ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσματος και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός του  

Μ.Ε.Βλαχοπούλου 168 

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1E-13

1E-12

1E-11

1E-10

1E-9

1E-8

1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

0.01

0.1

1

Forming gas PMA

 0V, 10 min

 - 50V, 10 min

 - 150V, 10 min

  -50V, 20 min 

 -150V, 20 min

 

I(
A

)

V(Volts)

 

(γ) 

Σχήμα 5.3.4.2 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης για διαφορετικές τιμές εφαρμοζόμενης 
τάσης και διαφορετικούς χρόνους στο πλάσμα  (α) για n-τύπου και (β) για p-τύπου υποστρώματα, 

και χαρακτηριστικές αγωγιμότητας-τάσης (γ) για τα n-τύπου υποστρώματα. 

 

Μέχρι 10 min, η καλύτερη συνθήκη οξείδωσης με πλάσμα είναι -150 V, η οποία επιφέρει 
την δημιουργία οξειδίου με μέγιστο πάχος 4.1 nm. Περαιτέρω οξείδωση (μέχρι 20 min) 
στις ίδιες συνθήκες έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση του πάχους (μέχρι 7 nm), η οποία 
όμως συνοδεύεται με σημαντική αύξηση των θετικών φορτίων, όπως φαίνεται στο 
παραπάνω σχήμα. Πρέπει να τονιστεί ότι στις συνθήκες αυτές δεν παρατηρήθηκε 
υστέρηση στην C – V χαρακτηριστική, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες συνθήκες σε 
μικρότερες τάσεις. Αυτό υποδηλώνει την εξάλειψη των παγίδων εντός του οξειδίου, 
ενδεικτικό της καλύτερης ποιότητας του οξειδίου του υποστρώματος. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι η διηλεκτρική αντοχή των οξειδίων που κατασκευάστηκαν με –150 V,  
για 20 min οξείδωσης (5,63MV/cm) ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των 10 min 
(4,88MV/cm).   

Από τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι βέλτιστες συνθήκες για την 
ανάπτυξη οξειδίου πλάσματος είναι -150 V, 1.33 Pa, 1900W, 1.5% [O2]/[O2+Ar], για 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην περίπτωση των n-τύπου υποστρωμάτων. [22] 

 

5.4 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ Ο2/[O2+Ar] 

5.4.1 Μετρούμενο πάχος του υμενίου του οξειδίου του πυριτίου με ελλειψομετρία 

Στον πίνακα 5.4.1.1 παρατίθενται οι συνθήκες πλάσματος με βασική παράμετρο την 
αναλογία μίγματος Ο2/[O2+Ar]%, με επιμέρους παραμέτρους τον χρόνο κατεργασίας και 
την εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα.  

 

Πίνακας 5.4.1.1 Μεταβολή της αναλογίας μίγματος για Χρόνους Κατεργασίας 10 min και 20 min και 
Εφαρμοζόμενη Τάση στο υπόστρωμα 0 V και -150 V, Θερμοκρασία περιβάλλοντος, Πίεση 1.33 Pa, 

Ισχύ 1900 W. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

Πίεση 
(P) 

Ισχύς 
(W) 

Αναλογία 
μίγματος 
O2/Ar (%) 

Θερμοκρασία 
(°C) 

Χρόνος 
κατεργασίας 

(min) 

Τάση 
(Volts) 

Πάχος οξειδίου 
από ελλειψόμετρο 
(632.8 nm)  (nm) 

1 1.33 1900 1.5 Περιβάλλοντος 10 0 2.3 
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4 1.33 1900 3 Περιβάλλοντος 10 0 2.5 

A2 1.33 1900 1.5 Περιβάλλοντος 20 0 3,305±0,141 

A3 1.33 1900 5 Περιβάλλοντος 20 0 3,465±0,071 

B2 1.33 1900 10 Περιβάλλοντος 20 0 3,952±0,051 

Δ1 1.33 1900 1.5 Περιβάλλοντος 20 0 2,7 

Ε3 1.33 1900 10 Περιβάλλοντος 20 0 3,7 

A1 1.33 1900 1.5 Περιβάλλοντος 20 -150 3,552±0,35 

A4 1.33 1900 5 Περιβάλλοντος 20 -150 3,957±0,09 

B1 1.33 1900 10 Περιβάλλοντος 20 -150 4,091±0,069 

B3 1.33 1900 15 Περιβάλλοντος 20 -150 3,9238±0,089 

Δ2 1.33 1900 1.5 Περιβάλλοντος 20 -150 - 

Ε4 1.33 1900 10 Περιβάλλοντος 20 -150 9,7 

Ε2 1.33 1900 1.5 Περιβάλλοντος 20 -50 3,6 

 Ε1 1.33 1900 10 Περιβάλλοντος 20 -50 4,5 

 

5.4.2 Χαρακτηριστική χωρητικότητας - τάσης, C-V και υπολογισμός των 
ηλεκτρικών φορτίων του υμενίου οξειδίου του πυριτίου συναρτήσει της 
επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση –(PMA). 
Χαρακτηριστική χωρητικότητας – συχνότητας, C – F και υπολογισμός του 
πάχους του συναρτήσει του υμενίου του οξειδίου του πυριτίου συναρτήσει 
της επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στα σχήματα 5.4.2.1 παρατίθενται για πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, χρόνο κατεργασίας 
10 min, μηδενική εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα n-τύπου και αναλογία μίγματος 
Ο2/[Ο2+Αr] 3%, οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για τις διαφορετικές 
συνθήκες PMA, οι αντίστοιχες θεωρητικές C-V και το πραγματικό και φανταστικό μέρος 
της εμπέδησης για συγκεκριμένη τάση στην κατάσταση συσσώρευσης, για τις διάφορες 
συνθήκες PMA. 

Στον πίνακα 5.4.2.1 για την παραπάνω συνθήκη, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των 
διεπιφανειακών φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το 
πάχος των υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις.  
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Σχήμα 5.4.2.1(α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=3.3 V (γ) 
όταν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση σε περιβάλλον Ν2, για Vaccumul=1.5V, για την συνθήκη 

πλάσματος 4. 

 

Πίνακας 5.4.2.1 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 
της εφαρμοζόμενης τάσης, για τ           

        ην Συνθήκη Πλάσματος 4. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

4 

Χωρίς 2.556E12 3.174E12 9,587 9,911 

Ν2 2.354E12 3.541E12 5,492 5,045 
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Forming gas 3.038E12 4.417E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

4,212 

Στα σχήματα 5.4.2.2, 3 και 4, παρατίθενται για πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, χρόνο 
κατεργασίας 20 min, μηδενική εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα n-τύπου και 
αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5 (Συνθήκη Α2), 5 (Συνθήκη Α3) και 10% (Συνθήκη Β2), 
αντίστοιχα, οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για τις διαφορετικές συνθήκες 
PMA, οι αντίστοιχες θεωρητικές C-V και το πραγματικό και φανταστικό μέρος της 
εμπέδησης για συγκεκριμένη τάση στην κατάσταση συσσώρευσης, για τις διάφορες 
συνθήκες PMA. 

Στους πίνακες 5.4.2.2, 3 και 4, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών 
φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των 
υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις.  
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Σχήμα 5.4.2.2(α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=1 V για την 
συνθήκη πλάσματος Α2. 

 

Πίνακας 5.4.2.2 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Α2. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 

A2 

Χωρίς 3,055E12 4,358E12 5,4488 5,4 

Ν2 3,013E12 4,38E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

5,05 

Forming gas 3,404E12 4,85E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

4,77 

 H ανόπτηση με Ν2 και η ανόπτηση με το forming gas οδηγούν σε αύξηση των 
διεπιφανειακών καταστάσεων σε σχέση με το δείγμα όπου δεν έχει υποστεί ανόπτηση 
μετά την επιμετάλλωση. Έχει όμως ακόμα περιθώρια βελτίωσης η διεργασία, καθώς 
ακόμα και μετά την ανόπτηση με forming gas το πάχος δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί.  
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Σχήμα 5.4.2.3 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος Α3. 

 

Πίνακας 5.4.2.3 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Α3. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix ((cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 

A3 

Χωρίς 1,956E12 3,31E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

5,109 

Ν2 2,882E12 4,275E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

4,929 

Forming gas 2,449E12 3,767E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

5,228 

Παρατηρούμε πως η ανόπτηση με forming gas οδηγεί σε μικρότερη υστέρηση σε σχέση 
με το δείγμα που δεν έχει υποστεί ανόπτηση,  και παρόλα αυτά στο ίδιο πάχος με το 
αρχικό.  
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Σχήμα 5.4.2.4(α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=1.6 V για 
την συνθήκη πλάσματος Β2. 

 

Πίνακας 5.4.2.4 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Β2. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

B2 

Χωρίς 5,761E11 1,712E12 5,18 5,986 

Ν2 1,843E12 3,156E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

5,33 

Forming gas 5,071E12 6,723E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

4,312 

 Η ανόπτηση με forming gas οδηγεί σε χαρακτηριστική χωρητικότητας – τάσης που 
συμπίπτει με την θεωρητική, ως προς την μετατόπιση, δεν έχει όμως εξαλειφθεί η 
παρουσία των διεπιφανειακών καταστάσεων, στις οποίες οφείλεται η κλίση. 

Στα σχήματα 5.4.2.5 και 6, παρατίθενται για πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, χρόνο 
κατεργασίας 20 min, μηδενική εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα n-τύπου και 
αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5 (Συνθήκη Δ1) και 10% (Συνθήκη Ε3), αντίστοιχα, οι 
χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για τις διαφορετικές συνθήκες PMA, οι 
αντίστοιχες θεωρητικές C-V και το πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης για 
συγκεκριμένη τάση στην κατάσταση συσσώρευσης, για τις διάφορες συνθήκες PMA. Οι 
συνθήκες αυτές πρόκειται για επαναλήψεις των συνθηκών Α2 και Β2, αντίστοιχα και θα 
συγκριθούν μεταξύ τους μετέπειτα, ώστε να ελεγχθεί η επαναληψιμότητα και να 
επιλεγούν οι βέλτιστες. 

Στους πίνακες 5.4.2.5 και 6, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών 
φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των 
υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις.  
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Σχήμα 5.4.2.5(α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=1 V (γ) 
όταν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση σε περιβάλλον Ν2, για Vaccumul=1.3V και (δ) όταν έχει 
πραγματοποιηθεί ανόπτηση σε περιβάλλον forming gas, για Vaccumul=1.3V, για την συνθήκη 

πλάσματος Δ1. 

 

Πίνακας 5.4.2.5 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Δ1. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

Δ1 

Χωρίς 2,721E12 - 3,637E12 6,92 7,169 

Ν2 9,466E11 2,512E12 5,2 4,3 

Forming 
gas 

1,069E12 2,551E12 4,855 4,558 

Παρατηρούμε πως η ανόπτηση του αρχικού υμενίου είτε σε περιβάλλον Ν2 ή σε forming 
gas, οδηγεί σε έντονη συμπύκνωση αυτού, όπως υποδηλώνεται από την μείωση του 
πάχους. Παρατηρούμε επίσης πως χωρίς ανόπτηση τα φορτία καθορισμένης θέσης 
προκύπτουν αρνητικά, που υποδηλώνει την παρουσία οπών στο οξείδιο, ενώ με την 
ανόπτηση σε περιβάλλον Ν2 ή forming gas, εξουδετερώνονται οι οπές από τα 
ηλεκτρόνια που εμφανίζονται και τελικά γίνεται ισχυρή η παρουσία των ηλεκτρονίων. 
Επιπρόσθετα, όταν πραγματοποιείται PMA με Ν2, τα φορτία στην διεπιφάνεια (Qss), 
που μπορεί να είναι είτε φορτισμένα ιόντα, είτε παγίδες πολύ αργές – οπότε φαίνονται 
γεμάτες και δεν προκαλούν υστέρηση- είναι πολύ λιγότερα συγκριτικά με τα φορτία στον 
κυρίως όγκο. Στην περίπτωση που το PMA έχει πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον 
forming gas, το μεγαλύτερο ποσοστό φορτίων καθορισμένης θέσης πρόκειται για 
φορτία στην διεπιφάνεια και τα φορτία στον κυρίως όγκο του διηλεκτρικού είναι πολύ 
λιγότερα. Τέλος, από την κλίση της καμπύλης χωρητικότητας – τάσης που είναι 
μεγαλύτερη στην περίπτωση όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, προκύπτει 
πως το οξείδιο όπως έχει αναπτυχθεί από το πλάσμα, έχει πιο πολλές παγίδες στην 
διεπιφάνεια.  



Ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσματος και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός του  

Μ.Ε.Βλαχοπούλου 175 

-1 0 1 2 3

0,00E+000

1,00E-011

2,00E-011

3,00E-011

4,00E-011

5,00E-011

6,00E-011

7,00E-011

8,00E-011

C
a

p
a

c
it
a

n
c
e

 (
F

)

Voltage (V)

 Χωρίς annealing

 Annealing με N
2

 Annealing με forming gas

 Χωρίς annealing

 θεωρητική

 Annealing με N
2
  

θεωρητική

 Annealing με forming

 gas θεωρητική

# Συνθήκης Ε3

 

 

 

Σχήμα 5.4.2.6 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος Ε3. 

 

Πίνακας 5.4.2.6 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Ε3. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix  (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 

Ε3 

Χωρίς 2,35E12 3,768E12 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
4,897 

Ν2 2,48E11 3,905E12 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
4,906 

Forming gas 2,492E12 3,932E12 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
4,839 

Η ανόπτηση με forming gas καταργεί το hump, όμως διατηρείται μια μικρή υστέρηση, 
καθώς δεν εξουδετερώνονται όλες οι παγίδες.  

Στα σχήματα 5.4.2.7, 8, 9 και 10, παρατίθενται για πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, χρόνο 
κατεργασίας 20 min, εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα n-τύπου -150 V, και αναλογία 
μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5 (Συνθήκη A1), 5 (Συνθήκη A4), 10 (Συνθήκη B1) και 15% 
(Συνθήκη B3), αντίστοιχα, οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για τις 
διαφορετικές συνθήκες PMA, οι αντίστοιχες θεωρητικές C-V και το πραγματικό και 
φανταστικό μέρος της εμπέδησης για συγκεκριμένη τάση στην κατάσταση 
συσσώρευσης, για τις διάφορες συνθήκες PMA.  

Στους πίνακες 5.4.2.7, 8, 9 και 10, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών 
φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των 
υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις.  
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Σχήμα 5.4.2.7(α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=1.6 V (γ) 
όταν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση σε περιβάλλον Ν2, για Vaccumul=0.8V και (δ) όταν έχει 
πραγματοποιηθεί ανόπτηση σε περιβάλλον forming gas, για Vaccumul=1.5V, για την συνθήκη 

πλάσματος Α1. 

 

Πίνακας 5.4.2.7 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Α1. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 

A1 

Χωρίς 3,767E12 5,437E12 4,468 4,472 

Ν2 3,3E12 5,131E12 4,571 4,085 

Forming gas 3,698E12 5,842E12 3,618 3,321 
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Η ανόπτηση με forming gas, βελτιώνει την κλίση – άρα τις διεπιφανειακές καταστάσεις – 
και η υστέρηση γίνεται σχεδόν μηδενική, όμως στην περιοχή της συσσώρευσης, η 
χωρητικότητα παρουσιάζει μικρή αυξητική τάση.  
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Σχήμα 5.4.2.8 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος Α4. 

 

Πίνακας 5.4.2.8 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Α4. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

A4 

Χωρίς 4.987E12 6.695E12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
4,478 

Ν2 2.947E12 3.978E12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
7,092 

Forming 
gas 

4.29E12 6.08E12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
4,193 

Η ανόπτηση με Ν2 οδηγεί σε αύξηση του τελικού πάχους, οπότε υπάρχει πιθανότητα να 
οδηγεί στην δημιουργία οξεινιτριδίου, που θα μπορούσε να διερευνηθεί με 
ελλειψομετρία, καθώς θα φαινόταν πως αυξάνεται η διηλεκτρική σταθερά ή με XPS. Η 
ανόπτηση με forming gas βελτιώνει την κλίση, άρα μειώνει την ύπαρξη των 
διεπιφανειακών καταστάσεων και διατηρεί σταθερό το πάχος, συγκριτικά με το αρχικό 
υμένιο που δημιουργήθηκε κατά την οξείδωση.  
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(α) (β) 

Σχήμα 5.4.2.9(α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=1.2 V για 
την συνθήκη πλάσματος Β1. 

 

Πίνακας 5.4.2.9 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Β1. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

Β1 

Χωρίς 2,306E12 3,91E12 4 4,376 

Ν2 5,331E12 7,008E12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
4,281 

Forming gas 5,491E12 7,2E12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
4,198 
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Σχήμα 5.4.2.10 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος Β3. 
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Πίνακας 5.4.2.10 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Β3. 

Κωδικός  
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

Β3 

Χωρίς 4,435E12 6,116E12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
4,28 

Ν2 4,89E12 6,116E12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
4,188 

Forming gas 4,75E12 6,384E12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
4,408 

Με την ανόπτηση με Ν2 ή με forming gas, ελαττώνονται τα αρνητικά φορτία 
καθορισμένης θέσης και εξαφανίζεται και η υστέρηση, που υποδηλώνει την 
εξουδετέρωση των παγίδων (στην διεπιφάνεια ή στον κυρίως όγκο του ημιαγωγού). 
Ιδιαίτερα με την ανόπτηση με forming gas, επιτυγχάνεται καλύτερη σταθεροποίηση της 
χωρητικότητας στην περιοχή της συσσώρευσης.  

Στα σχήματα 5.4.2.11 και 12, παρατίθενται για πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, χρόνο 
κατεργασίας 20 min, εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα n-τύπου -150 V, και αναλογία 
μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5 (Συνθήκη Δ2) και 10% (Συνθήκη Ε4), αντίστοιχα, οι 
χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για τις διαφορετικές συνθήκες PMA, οι 
αντίστοιχες θεωρητικές C-V και το πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης για 
συγκεκριμένη τάση στην κατάσταση συσσώρευσης, για τις διάφορες συνθήκες PMA. Οι 
συνθήκες αυτές πρόκειται για επαναλήψεις των συνθηκών Α1 και Β1, αντίστοιχα και θα 
συγκριθούν μεταξύ τους μετέπειτα, ώστε να ελεγχθεί η επαναληψιμότητα και να 
επιλεγούν οι βέλτιστες. 

Στους πίνακες 5.4.2.11 και 12, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών 
φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των 
υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις.  
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ωmax = 176994,264 s-1 

(γ) 

Σχήμα 5.4.2.11(α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=1 V (γ) 
όταν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση σε περιβάλλον Ν2, για Vaccumul=1V, για την συνθήκη 

πλάσματος Δ2. 

 

Πίνακας 5.4.2.11: Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος 
οξειδίου όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και 
συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Δ2.  

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) tox (nm) από C-F tox (nm) από C-V 

Δ2 

Χωρίς 2,785E12 3,935E12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
5,7 

Ν2 3,895Ε12 5,255Ε12 4,316 4,847 

Forming gas 2,305Ε12 3,581Ε12 5,976 5,176 

Στην περίπτωση της συνθήκης Δ2, προτιμότερο περιβάλλον ανόπτησης κρίνεται το 
περιβάλλον Ν2, καθώς με αυτόν τον τρόπο ελαττώνονται τα φορτία καθορισμένης θέσης 
και επιτυγχάνεται συμπύκνωση και σταθεροποίηση της χωρητικότητας στην περιοχή 
της συσσώρευσης. 
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Σχήμα 5.4.2.12 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος Ε4. 
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Πίνακας 5.4.2.12 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Ε4. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) tox (nm) από C-F 
tox (nm) από 

C-V 

E4 

Χωρίς -5,311E11 2,49E11 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
8,888 

Ν2 1,541Ε12 2,314Ε12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
8,994 

Forming gas 1,555Ε12 2,345Ε12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
8,815 

Στην περίπτωση της ανόπτησης με forming gas, εξαλείφονται τα φορτία καθορισμένης 
θέσης και βελτιώνεται και η κλίση, που υποδηλώνει την ελάττωση των διεπιφανειακών 
καταστάσεων. Επίσης, ολοκληρώνεται και η συμπύκνωση. 

Στα σχήματα 5.4.2.13 και 14, παρατίθενται για πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, χρόνο 
κατεργασίας 20 min, εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα n-τύπου -150 V, και αναλογία 
μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5 (Συνθήκη Ε2) και 10% (Συνθήκη Ε1), αντίστοιχα, οι 
χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για τις διαφορετικές συνθήκες PMA, οι 
αντίστοιχες θεωρητικές C-V και το πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης για 
συγκεκριμένη τάση στην κατάσταση συσσώρευσης, για τις διάφορες συνθήκες PMA. 
Στους πίνακες 5.4.2.13 και 14, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών 
φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των 
υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις.  
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Σχήμα 5.4.2.13(α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=0.3 V για 
την συνθήκη πλάσματος Ε2. 

 

Πίνακας 5.4.2.13: Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος 
οξειδίου όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και 

συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Ε2. 
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Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

Ε2 

Χωρίς 7,206E12 9,193E12 3,533 3,284 
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Όχι καλή 
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ωmax = 444590,088 s-1 
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Σχήμα 5.4.2.14 (α) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=0.7 V για 
την συνθήκη πλάσματος Ε1. 

 

Πίνακας 5.4.2.14: Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος 
οξειδίου όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και 

συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Ε1. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) tox (nm) από C-F 
tox (nm) 
από C-V 

Ε1 

Χωρίς 7,178E12 9,198E12 

Συμβάλλει και το 
ρεύμα στην 

«κορυφή» της 
C-F, οπότε δεν 

την 
εμπιστεύομαι 

3,208 

Ν2 6,514Ε12 8,621Ε12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
3,074 

Forming gas 6,773Ε12 8,968Ε12 2,949 3,186 
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Παρατηρούμε πως η ανόπτηση με Ν2 ή forming gas, οδηγεί στην εξαφάνιση της 
υστέρησης και στις δύο περιπτώσεις και σε ίδια κλίση, ενώ παρατηρείται και 
συμπύκνωση, οπότε με την ανόπτηση με forming gas το υλικό τείνει να αποκατασταθεί 
καλύτερα. Φαίνεται πως χρειάζεται μέτρηση quasi – static C-V, όμως δεν μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί η μέτρηση, λόγω μεγάλου ρεύματος διαρροής. 

 

5.4.3 Ηλεκτρικό πεδίο κατάρρευσης του υμενίου οξειδίου του πυριτίου, όπως 
προκύπτει από την χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης, I-V, συναρτήσει της 
επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στο σχήμα 5.4.3.1 παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού σε υπόστρωμα n-τύπου, για την συνθήκη 4, για τις διάφορες καταστάσεις 
PMA και στον Πίνακα 5.4.3.1 οι τιμές της τάσης και του πεδίου διηλεκτρικής 
κατάρρευσης.  
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Σχήμα 5.4.3.1 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την 
συνθήκη πλάσματος 4. 

 

Πίνακας 5.4.3.1 Τάση V και πεδίο Ebr διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις διάφορες καταστάσεις 
ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος 4. 

 

Κωδικός 
Συνθήκης 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) Ebr Πεδίο διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts/cm) 

Χωρίς 
annealing 

Annealing 
με Ν2 

Annealing με 
forming gas 

Χωρίς 
annealing 

Annealing με 
Ν2 

Annealing με 
forming gas 

4 3.5 1.5 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
14E+6 6E+6 

Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

Στο σχήμα 5.4.3.2 παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού σε υπόστρωμα n-τύπου, για τις συνθήκες Α2, Α3, Β2, για τις διάφορες 
καταστάσεις PMA και στον Πίνακα 5.4.3.2 οι τιμές της τάσης και του πεδίου 
διηλεκτρικής κατάρρευσης.  
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Σχήμα 5.4.3.2 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την 
συνθήκη πλάσματος (α) Α2, (β) Α3 (γ) Β2. 

 

Πίνακας 5.4.3.2: Τάση V και πεδίο Ebr διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις διάφορες καταστάσεις 
ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος  (α) Α2, (β) Α3 (γ) Β2. 

 

Κωδικός  
Συνθήκης 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) Ebr Πεδίο διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts/cm) 

Χωρίς 
annealing 

Annealing 
με Ν2 

Annealing 
με forming 

gas 

Χωρίς 
annealing 

Annealing με 
Ν2 

Annealing με 
forming gas 

A2 2,8 4,2 3,8 8,472E+6 12,71E+6 11,5E+6 

A3 4,6 4,6 4,6 13,28E+6 13,28E+6 13,28E+6 

B2 4,2 4,2 3,8 10,63E+6 10,63E+6 9,62E+6 

Στο σχήμα 5.4.3.3 παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού σε υπόστρωμα n-τύπου, για τις συνθήκες Δ1, Ε3, για τις διάφορες 
καταστάσεις PMA και στον Πίνακα 5.4.3.3 οι τιμές της τάσης και του πεδίου 
διηλεκτρικής κατάρρευσης. Οι συνθήκες αυτές είναι επαναληπτικές των Α2 και Β2, 
αντίστοιχα.  
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Σχήμα 5.4.3.3 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την 
συνθήκη πλάσματος (α) Δ1 και (β) Ε3. 

 

Πίνακας 5.4.3.3: Τάση V και πεδίο Ebr διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις διάφορες καταστάσεις 
ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος  (α) Δ1 και (β) Ε3. 

 

Κωδικός 
Συνθήκης 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) Ebr Πεδίο διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts/cm) 

Χωρίς 
annealing 

Annealing 
με Ν2 

Annealing 
με forming 

gas 

Χωρίς 
annealing 

Annealing με 
Ν2 

Annealing με 
forming gas 

Δ1 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 

Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
2,6 

Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

9,63E+6 

Ε3 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
3,6 3,4 

Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

9,73Ε+6 9,19E+6 

Στο σχήμα 5.4.3.4 παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού σε υπόστρωμα n-τύπου, για τις συνθήκες Α1, Α4, Β1, Β3 για τις διάφορες 
καταστάσεις PMA και στον Πίνακα 5.4.3.4 οι τιμές της τάσης και του πεδίου 
διηλεκτρικής κατάρρευσης.  
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Σχήμα 5.4.3.4 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την 
συνθήκη πλάσματος (α) Α1, (β) Α4, (γ) Β1 και (δ) Β3. 

 

Πίνακας 5.4.3.4: Τάση V και πεδίο Ebr διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις διάφορες καταστάσεις 
ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος  (α) Α1,  (β) Α4, (γ) Β1 και (δ) Β3. 

 

Κωδικός 
Συνθήκης 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) Ebr Πεδίο διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts/cm) 

Χωρίς 
annealing 

Annealing 
με Ν2 

Annealing 
με forming 

gas 

Χωρίς 
annealing 

Annealing με 
Ν2 

Annealing με 
forming gas 

A1 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 

Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 

Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 

Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

A4 3.4 
Προσωρινή 
κατάρρευση 

3.6 8,592E+6 
Προσωρινή 
κατάρρευση 

9,1E+6 

Β1 3,8 3,6 3,8 9,29E+6 8,78Ε+6 9,29E+6 

Β3 3,6 3,8 3,8 9,18E+6 9,69Ε+6 9,69E+6 

Στο σχήμα 5.4.3.5 παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού σε υπόστρωμα n-τύπου, για τις συνθήκες Δ2, Ε4, για τις διάφορες 
καταστάσεις PMA και στον Πίνακα 5.4.3.5 οι τιμές της τάσης και του πεδίου 
διηλεκτρικής κατάρρευσης. Οι συνθήκες αυτές είναι επαναληπτικές των Α1 και Β1, 
αντίστοιχα.  
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Σχήμα 5.4.3.5 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την 
συνθήκη πλάσματος (α) Δ2,  (β) Ε4. 

 

Πίνακας 5.4.3.5: Τάση V και πεδίο Ebr διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις διάφορες καταστάσεις 
ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος  (α) Δ2,  (β) Ε4. 

 

Κωδικός 
Συνθήκης 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) Ebr Πεδίο διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts/cm) 

Χωρίς 
annealing 

Annealing 
με Ν2 

Annealing 
με forming 

gas 

Χωρίς 
annealing 

Annealing με 
Ν2 

Annealing με 
forming gas 

Δ2 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 

Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
2,4 

Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

4,02E+6 

Ε4 7,6 6,8 7,2 7,84E+6 7,01Ε+6 7,42E+6 

Στο σχήμα 5.4.3.6 παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού σε υπόστρωμα n-τύπου, για τις συνθήκες  E2, Ε1, για τις διάφορες 
καταστάσεις PMA και στον Πίνακα 5.4.3.6 οι τιμές της τάσης και του πεδίου 
διηλεκτρικής κατάρρευσης.  
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Σχήμα 5.4.3.6 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την 
συνθήκη πλάσματος (α) Ε2 (β) Ε1. 
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Πίνακας 5.4.3.6: Τάση V και πεδίο Ebr διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις διάφορες καταστάσεις 
ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος  (α) Ε2 (β) Ε1. 

 

Κωδικός 
Συνθήκης 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) 

Χωρίς 
annealing 

Annealing 
με Ν2 

Annealing 
με forming 

gas 

Ε2 
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ρεύμα 

διαρροής 

Ε1 
Υψηλό 
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ρεύμα 

διαρροής 
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διαρροής 

 

5.4.4 Βέλτιστες συνθήκες κατασκευής του υμενίου οξειδίου του πυριτίου στην 
περίπτωση μεταβολής της αναλογίας μίγματος Ο2/[Ο2+Ar] και της 
ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στο σχήμα 5.4.4.1, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης για συνθήκες 
πλάσματος που είναι ταυτόσημες, αλλά έχουν πραγματοποιηθεί διαφορετική χρονική 
στιγμή. 
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Σχήμα 5.4.4.1: Έλεγχος επαναληψιμότητας του αναπτυσσόμενου σε πλάσμα οξειδίου, υπό την 
συνθήκη πλάσματος (α) 20 min, 0 Volts, 1.5% Ο2/Ar (A2, Δ1), (β) 20 min, 0 Volts, 10% Ο2/Ar (Β2, Ε3), 

(γ) 20 min, -150 Volts, 1.5% Ο2/Ar (A1, Δ2) και (δ) 20 min, -150 Volts, 10% Ο2/Ar (B1, E4). 

 

Στο σχήμα 5.4.4.1 φαίνονται οι χαρακτηριστικές C-V, στην περίπτωση που 
εφαρμόζονται οι συνθήκες 1.33 Pa, 1900 W, θερμοκρασία περιβάλλοντος και α) 20 min, 
0 Volts, 1.5% O2/[O2+Ar], συνθήκες Α2, Δ1, από τις οποίες επιλέγεται η συνθήκη Α2, η 
οποία εμφανίζει μικρότερη συγκέντρωση φορτίων καθορισμένης θέσης και σταθερότερη 
κατάσταση συσσώρευσης, παρόλο που εμφανίζει μεγαλύτερη υστέρηση, άρα και 
συγκέντρωση διεπιφανειακών φορτίων, β) 20 min, 0 Volts, 10% O2/[O2+Ar], συνθήκες 
Β2, Ε3, από τις οποίες επιλέγεται η συνθήκη Β2, όπου εμφανίζει μικρότερη συγκέντρωση 
φορτίων καθορισμένης θέσης και διεπιφανειακών φορτίων, γ) 20 min, -150 Volts, 1.5% 
O2/[O2+Ar], συνθήκες Α1, Δ2, από τις οποίες επιλέγεται η συνθήκη Α1, που εμφανίζει πιο 
σταθερή κατάσταση συσσώρευσης και δ) 20 min, -150 Volts, 10% O2/[O2+Ar], συνθήκες 
Β1, Ε4, όπου επιλέγεται η συνθήκη Ε4, όπου εμφανίζει μικρότερη συγκέντρωση φορτίων 
καθορισμένης θέσης και διεπιφανειακών, καθώς και σχεδόν εξάλειψη του hump. 

 Όπως προκύπτει από το σχήμα 5.4.4.2, για τάση 0 Volt, έχουμε ανάπτυξη οξειδίου για 
αναλογία μίγματος [Ο2]/[Ο2 + Αr], μέχρι 5%. Περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης του 
Ο2 στο μίγμα, δεν επιφέρει αύξηση του πάχους. Αντίθετα, παρατηρείται μείωσή του. 
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Σχήμα 5.4.4.2: Χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα 
0 Volts, πίεση 1.33 Pa, ισχύ 1900 W, θερμοκρασία περιβάλλοντος, χρόνο κατεργασίας 20 min, 

συναρτήσει της αναλογίας μίγματος [Ο2]/[Ο2 + Αr]. 

 

Στην περίπτωση των –150 Volts, όπως προκύπτει από το σχήμα 5.4.4.3, βρέθηκε ότι το 
πάχος του οξειδίου αυξάνει με την αύξηση της συγκέντρωσης του Ο2. 
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Σχήμα 5.4.4.3 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα -
150 Volts, πίεση 1.33 Pa, ισχύ 1900 W, θερμοκρασία περιβάλλοντος, χρόνο κατεργασίας 20 min 

συναρτήσει της αναλογίας μίγματος [Ο2]/[Ο2 + Αr]. 

 

Στο σχήμα 5.4.4.4 που ακολουθεί παρουσιάζεται η επίδραση  της αναλογίας μίγματος 
Ο2/[Ο2+Ar] σε υποστρώματα n-τύπου στο πάχος του οξειδίου που έχει υποστεί PMA, 
όπως αυτό έχει μετρηθεί ελλειψομετρικά, αλλά και όπως έχει εξαχθεί από ηλεκτρικές 
μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης και χωρητικότητας-συχνότητας, για τιμές 
εφαρμοζόμενης τάσης 0, 50 και -150V. 
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Σχήμα 5.4.4.4 Πάχος οξειδίου συναρτήσει της αναλογίας μίγματος Ο2/[Ο2+Ar] και της 
εφαρμοζόμενης τάσης, όπως έχει μετρηθεί από το ελλειψόμετρο και έχει υπολογιστεί από 
μετρήσεις χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και της τάσης  

 

Στο σχήμα 5.4.4.5, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης στην 
περίπτωση που μεταβάλλεται η αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Αr], 1,5, 5 και 10% για τιμές 
εφαρμοζόμενης τάσης 0 και -150 Volts. 
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Σχήμα 5.4.4.5 Συγκεντρωτικό διάγραμμα των χαρακτηριστικών χωρητικότητας – τάσης για 
εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα 0 και -150 Volts, πίεση 1.33 Pa, ισχύ 1900 W, θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, χρόνο κατεργασίας 20 min, συναρτήσει της αναλογίας μίγματος [Ο2]/[Ο2 + Αr]. 

 

Τα πειραματικά αποτελέσματα για την επίδραση της συγκέντρωσης του Ο2 (στο μίγμα 
αερίων του πλάσματος) στην ανάπτυξη του οξειδίου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά 
στο σχήμα 5.4.4.5. Είναι προφανές ότι για τάση -150 Volts, υπάρχει συστηματική και 
σημαντική αύξηση του πάχους του οξειδίου, αυξανομένης της συγκέντρωσης του Ο2, 
χωρίς να υπάρχει ένδειξη για κορεσμό στην τιμή του πάχους. Για 0 Volts, όπως 
προαναφέρθηκε, το πάχος του οξειδίου δεν αναπτύσσεται για συγκέντρωση Ο2 > 5 %. 
Επιπλέον, πρέπει να τονίσουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση των οξειδίων που 
αναπτύχθηκαν σε τάση – 150 V, δεν παρουσιάζεται υστέρηση, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι η συγκέντρωση των κέντρων παγίδευσης είναι πολύ μικρή στις 
συνθήκες αυτές. Σε ότι αφορά την παρουσία μόνιμων φορτίων φαίνεται ότι η περίπτωση 
5 % για τάση -150 Volts, έχει την μικρότερη δυνατή συγκέντρωση, σε αντίθεση με την 
συνθήκη 10 %, -150 Volts. H συνθήκη, -50 Volts, 10%, δεν προτιμάται, καθώς 
εμφανίζεται μη σταθερή κατάσταση συσσώρευσης. 

Στο σχήμα 5.4.4.6, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές αγωγιμότητας-τάσης στην 
περίπτωση που μεταβάλλεται η αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Αr], 1,5, 5 και 10% για τιμές 
εφαρμοζόμενης τάσης 0 και -150 Volts. 
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Σχήμα 5.4.4.6 Συγκεντρωτικό διάγραμμα των χαρακτηριστικών αγωγιμότητας – τάσης για 
εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα 0 και -150 Volts, πίεση 1.33 Pa, ισχύ 1900 W, θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, χρόνο κατεργασίας 20 min, συναρτήσει της αναλογίας μίγματος [Ο2]/[Ο2 + Αr]. 

 

Παρά τις προαναφερθείσες διαφορές κατά την ανάλυση των χαρακτηριστικών 
χωρητικότητας - τάσης, από τις I – V χαρακτηριστικές που παρουσιάζονται στο σχήμα 
5.4.4.6 προκύπτει, ότι η διηλεκτρική αντοχή των οξειδίων και στις δύο περιπτώσεις (0 V 
και -150 V) είναι αρκετά ικανοποιητική (> 9 MV/cm). Η υψηλότερη διηλεκτρική αντοχή 
μετρήθηκε για τα οξείδια που κατασκευάστηκαν με συγκέντρωση 5 % Ο2, για την 
περίπτωση των 0 Volt. Για την περίπτωση των -150 Volts οι τιμές του ηλεκτρικού πεδίου 
κατάρρευσης δεν μεταβάλλονται σημαντικά με την αναλογία μίγματος. Στην περίπτωση 
εφαρμογής των -50 Volts και συγκέντρωση Ο2 10%, το οξείδιο εμφανίζει υψηλό ρεύμα 
αγωγιμότητας. 

 

5.5 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 

5.5.1 Μετρούμενο πάχος του υμενίου του οξειδίου του πυριτίου με ελλειψομετρία 

Παρατίθεται πίνακας με τις συνθήκες πλάσματος στην περίπτωση δισκιδίου Si n-τύπου, 
συνθήκη 7, και στην περίπτωση δισκιδίου Si p –τύπου, συνθήκες P3, P4 και P5, για 
διαφορετικούς χρόνους κατεργασίας στο πλάσμα. 

 

Πίνακας 5.5.1.1 Συνθήκες ανάπτυξης του οξειδίου, με βασική παράμετρο τον χρόνο κατεργασίας 
στο πλάσμα. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

Πίεση 
(P) 

Ισχύς (W) 
Αναλογία 

μίγματος O2/Ar 
(%) 

Θερμοκ
ρασία 
(°C) 

Χρόνος 
κατεργασίας 

(min) 

Τάση 
(Volts) 

Πάχος οξειδίου 
από 

ελλειψόμετρο 
(632.8 nm) 

(nm) 

7 1.33 1900 1.5 
Περιβά
λλοντος 

15 150 6.45 

P3 1.33 1900 1.5 
Περιβά
λλοντος 

15 150 6.67 
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P4 1.33 1900 1.5 
Περιβά
λλοντος 

20 150 7.4 

P5 1.33 1900 1.5 
Περιβά
λλοντος 

25 150 7.7 

 

5.5.2 Χαρακτηριστική χωρητικότητας - τάσης, C-V και υπολογισμός των 
ηλεκτρικών φορτίων του υμενίου οξειδίου του πυριτίου συναρτήσει της 
επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση –(PMA). 
Χαρακτηριστική χωρητικότητας – συχνότητας, C – F και υπολογισμός του 
πάχους του συναρτήσει του υμενίου του οξειδίου του πυριτίου συναρτήσει 
της επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στο σχήμα 5.5.2.1, παρατίθενται για πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, χρόνο κατεργασίας 15 
min, εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα n-τύπου -150V και αναλογία μίγματος 
Ο2/[Ο2+Αr] 1,5%, οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για τις διαφορετικές 
συνθήκες PMA, οι αντίστοιχες θεωρητικές C-V και το πραγματικό και φανταστικό μέρος 
της εμπέδησης για συγκεκριμένη τάση στην κατάσταση συσσώρευσης, για τις διάφορες 
συνθήκες PMA.  
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Σχήμα 5.5.2.1 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=4 V και (γ) 
όταν πραγματοποιείται ανόπτηση σε περιβάλλον Ν2, για Vaccumul=2, για την συνθήκη πλάσματος 

7. 

 

Στον πίνακα 5.5.2.1, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών φορτίων και 
των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των υμενίων, όπως 
προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις.  

 

Πίνακας 5.5.2.1 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος 7. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) tox (nm) από C-F 
tox (nm) από 

C-V 

7 

Χωρίς 1,596Ε11 1,419Ε12 Όχι καλή μέτρηση 5,606 

Ν2 9,951Ε11 2,276Ε12 5,61 5,599 

Forming 
gas 

1,23Ε12 2,255Ε12 
7,3 7,017 

Στην περίπτωση ανόπτησης με N2 παρατηρείται ελάττωση της υστέρησης, που 
υποδηλώνει την ελάττωση των παγιδευμένων φορτίων. Η ολίσθηση, που υποδηλώνει 
την παρουσία φορτίων καθορισμένης θέσης, ελαττώνεται αλλά δεν εξαλείφεται. Στην 
περίπτωση που πραγματοποιείται ανόπτηση με forming gas, παρατηρείται αύξηση των 
φορτίων στην διεπιφάνεια, συγκριτικά με την περίπτωση όπου δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ανόπτηση, ή όταν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση σε περιβάλλον Ν2. 

Στα σχήματα 5.5.2.2, 3 και 4, παρατίθενται για πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, χρόνο 
κατεργασίας 15, 20 και 25 min, εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα n-τύπου -150V και 
αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5%, οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για τις 
διαφορετικές συνθήκες PMA, οι αντίστοιχες θεωρητικές C-V και το πραγματικό και 
φανταστικό μέρος της εμπέδησης για συγκεκριμένη τάση στην κατάσταση 
συσσώρευσης, όπου ήταν δυνατό να μετρηθεί, για τις διάφορες συνθήκες PMA. 

Στους πίνακες 5.5.2.2, 3 και 4, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών 
φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των 
υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις.  
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Σχήμα 5.5.2.2 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος P3. 

 

Πίνακας 5.5.2.2 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος P3. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

P3 

N2 4.587E12 2.449E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

3,309 

Forming gas 4.652E12 2.411E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

3,157 

Παρατηρούμε πως ακόμα και στην περίπτωση της ανόπτησης με forming gas η 
χαρακτηριστική χωρητικότητας – τάσης εξακολουθεί να εμφανίζει κλίση, που 
υποδηλώνει την κατανομή διεπιφανειακών φορτίων.   
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Σχήμα 5.5.2.3 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος P4. 

 

Πίνακας 5.5.2.3 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος P4. 
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Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

P4 

Ν2 2.975E12 1.644E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

3,483                                     

Forming gas 5.947E12 4.456E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

3,161 

Παρατηρούμε πως μετά την ανόπτηση με forming gas, επιτυγχάνεται καλύτερη 
σταθεροποίηση στην περιοχή της συσσώρευσης, οπότε και ελαττώνονται οι διαρροές. 
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(γ) 

Σχήμα 5.5.2.4 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=2.5 V και 
(γ) όταν πραγματοποιείται ανόπτηση σε περιβάλλον Ν2, για Vaccumul=2.3, για την συνθήκη 

πλάσματος P5. 

 

Πίνακας 5.5.2.4 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος P5. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

P5 N2 8.47E12 6.792E12 4,426 4,256 
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Forming gas 8.538E12 6.792E12 4,232 4,127 

Παρατηρούμε πως η ανόπτηση σε περιβάλλον forming gas, δεν επηρεάζει την 
χαρακτηριστική χωρητικότητας – τάσης.  

 

5.5.3 Ηλεκτρικό πεδίο κατάρρευσης του υμενίου οξειδίου του πυριτίου, όπως 
προκύπτει από την χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης, I-V, συναρτήσει της 
επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στο σχήμα 5.5.3.1, παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού σε υπόστρωμα n-τύπου, για την συνθήκη 7 και σε υπόστρωμα p – τύπου, 
για τις συνθήκες P3, P4, P5, για τις διάφορες καταστάσεις PMA και στον Πίνακα 5.5.3.1 
οι τιμές της τάσης και του πεδίου διηλεκτρικής κατάρρευσης.  
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Σχήμα 5.5.3.1 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την 
συνθήκη πλάσματος (α) 7, (β) P3, (γ) P4 και (δ) P5. 

 

Πίνακας 5.5.3.1 Τάση V και πεδίο Ebr διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις διάφορες καταστάσεις 
ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος  (α) 7, (β) P3, (γ) P4 και (δ) P5. 

 

Κωδικός 
Συνθήκης 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) Ebr Πεδίο διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts/cm) 

Χωρίς 
annealing 

Annealing 
με Ν2 

Annealing με 
forming gas 

Χωρίς 
annealing 

Annealing με 
Ν2 

Annealing με 
forming gas 

7 Έχει ρεύμα 2 2.4 Έχει ρεύμα 3.1Ε+6 3.72Ε+6 
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5.5.4 Βέλτιστες συνθήκες κατασκευής του υμενίου οξειδίου του πυριτίου στην 
περίπτωση μεταβολής του χρόνου οξείδωσης και της ανόπτησης μετά την 
επιμετάλλωση (PMA) 

Στο σχήμα 5.5.4.1, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης στην 
περίπτωση που μεταβάλλεται ο χρόνος οξείδωσης, για τιμές 10, 15 και 20 min σε 
υποστρώματα n – τύπου και 15, 20 και 25 min σε υποστρώματα p – τύπου. 
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Σχήμα 5.5.4.1 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης πυκνωτών MOS (α) σε n-τύπου 
υπόστρωμα για χρόνους κατεργασίας 10, 15 και 20 min και (β) σε p-τύπου υπόστρωμα για 

χρόνους κατεργασίας 15, 20 και 25 min. Και για τις δύο περιπτώσεις οι υπόλοιπες παράμετροι 
παίρνουν τις τιμές: Πίεση 1.33 Pa, Ισχύς 1900 W, Αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Ar] 1,5%, 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος, Εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα -150V. 

 

Στα παραπάνω διαγράμματα απεικονίζονται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης 
για πυκνωτές MOS με οξείδια πλάσματος που αναπτύχθηκαν σε  n και p-τύπου 
υποστρώματα πυριτίου. Είναι προφανής η αύξηση του πάχους του οξειδίου με τον 
χρόνο οξείδωσης. Συγκεκριμένα, η οξείδωση των n-τύπου υποστρωμάτων φαίνεται να 
είναι περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με τα p-τύπου υποστρώματα πυριτίου. 
Αυτό φαίνεται πιο καθαρά στο ακόλουθο σχήμα 5.5.4.2, όπου και σε αυτή την 
περίπτωση έχουμε απόκλιση μεταξύ των μετρήσεων από το ελλειψόμετρο και των 
ηλεκτρικών μετρήσεων, ενώ μεταξύ των ηλεκτρικών μεθόδων προσδιορισμού του 
πάχους, παρατηρείται σύγκλιση των αποτελεσμάτων. 
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Σχήμα 5.5.4.2 Πάχος οξειδίου συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας στο πλάσμα, για υπόστρωμα 
n-τύπου (α) και p-τύπου (β) όπως έχει μετρηθεί από το ελλειψόμετρο και έχει υπολογιστεί από 

μετρήσεις χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και της τάσης 

 

Προκύπτει δηλαδή το συμπέρασμα ότι η ενέργεια ενεργοποίησης της οξείδωσης σε 
πλάσμα, των  n-τύπου υποστρωμάτων είναι μικρότερη σε σχέση με εκείνη των p-τύπου.  

Επίσης, κοινό χαρακτηριστικό της οξείδωσης και των δύο υποστρωμάτων είναι η 
αύξηση των φορτίων στο οξείδιο με την αύξηση του χρόνου οξείδωσης. Συγκεκριμένα 
στα n-τύπου υσποτρώματα έχουμε την ανάπτυξη θετικών φορτίων ενώ στην περίπτωση 
των p-τύπου υποστρωμάτων έχουμε την ανάπτυξη αρνητικών φορτίων. Τέλος, 
υστέρηση στην C-V χαρακτηριστική εμφανίζεται μόνο σε μια συνθήκη (n-τύπου 
υπόστρωμα, 15min) και επομένως μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη παγίδων στο 
οξείδιο που προκαλούν την υστέρηση στην C-V χαρακτηριστική δεν έχει συστηματική 
εξάρτηση από τον χρόνο οξείδωσης στο πλάσμα και από τον τύπο του υποστρώματος.  

Από τις μετρήσεις χαρακτηριστικών ρεύματος-τάσης και για τα δύο υποστρώματα n και 
p-τύπου, όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.5.4.3, είναι προφανές ότι η ανόπτηση σε 
περιβάλλον Υδρογόνου βελτιώνει τις διηλεκτρικές ιδιότητες των οξειδίων. Η 
αγωγιμότητα των οξειδίων σε υποστρώματα n-τύπου είναι σαφώς μικρότερη σχετικά με 
εκείνη των οξειδίων σε p-τύπου, στα οποία μάλιστα δεν έχουμε την δυνατότητα 
προδιορισμού της διηλεκτρικής τους αντοχής εξαιτίας της υψηλής αγωγιμότητας τους 
(ρεύμα διαρροής). Τα πεδία διηλεκτρικής κατάρρευσης των οξειδίων πλάσματος σε n-
τύπου υποστρώματα μετρήθηκαν 4.88, 3.72 και 5.63MV/cm για 10, 15 και 20min 
αντίστοιχα.  
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Σχήμα 5.5.4.3 Χαρακτηριστικές αγωγιμότητας – τάσης πυκνωτών MOS (α) σε n-τύπου 
υπόστρωμα για χρόνους κατεργασίας 10, 15 και 20 min και (β) σε p-τύπου υπόστρωμα για 

χρόνους κατεργασίας 15, 20 και 25 min. Και για τις δύο περιπτώσεις οι υπόλοιπες παράμετροι 
παίρνουν τις τιμές: Πίεση 1.33 Pa, Ισχύς 1900 W, Αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Ar] 1,5%, 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος, Εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα -150V. 

 

5.6 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

5.6.1 Μετρούμενο πάχος του υμενίου του οξειδίου του πυριτίου με ελλειψομετρία 

Παρατίθενται οι πίνακες 5.6.1.1, 2 και 3, με τις συνθήκες πλάσματος Α, Δ και Β, Γ και Δ 
και Ζ,Ε και Δ, αντίστοιχα, με βασική παράμετρο την θερμοκρασία, για διαφορετικούς 
χρόνους κατεργασίας στο πλάσμα και για διαφορετικές τιμές της εφαρμοζόμενης τάσης 
στο υπόστρωμα.               

   

Πίνακας 5.6.1.1: Μεταβολή της θερμοκρασίας για χρόνο κατεργασίας 20 min, εφαρμοζόμενη τάση 
στο υπόστρωμα -150 V, αναλογία μίγματος 1.5%, πίεση 1.33 Pa, ισχύ 1900 W. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

Πίεση (P) 
Ισχύς 
(W) 

Αναλογία 
μίγματος 
O2/Ar (%) 

Θερμοκ
ρασία 
(°C) 

Χρόνος 
κατεργασίας 

(min) 

Τάση 
(Volts) 

Πάχος 
οξειδίου 

από 
ελλειψόμετ
ρο (632.8 
nm) (nm) 

Α 1.33 1900 1,5 
Περιβάλ
λοντος 

20 -150 3,3 

Δ 1.33 1900 1,5 150 20 -150 3,7 

 

Πίνακας 5.6.1.2 Μεταβολή του χρόνου κατεργασίας για θερμοκρασία 150°C, εφαρμοζόμενη τάση 
στο υπόστρωμα -150 V, αναλογία μίγματος 1.5%, πίεση 1.33 Pa, ισχύ 1900 W. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

Πίεση (P) Ισχύς (W) 
Αναλογία 
μίγματος 

O2/[Ο2+Ar] (%) 

Θερμοκ
ρασία 
(°C) 

Χρόνος 
κατεργασίας 

(min) 

Τάση 
(Volts) 

Πάχος 
οξειδίου από 
ελλειψόμετρο 
(632.8 nm) 

(nm) 

Β 1.33 1900 1,5 150 10 -150 3,4 

Γ 1.33 1900 1,5 150 15 -150 3,4 

Δ 1.33 1900 1,5 150 20 -150 3,7 

 

Πίνακας 5.6.1.3 Μεταβολή της εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα για χρόνο κατεργασίας 20 
min, θερμοκρασία 150°C, αναλογία μίγματος 1.5%, πίεση 1.33 Pa, ισχύ 1900 W. 
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Κωδικός 
Συνθήκης 

Πίεση (P) 
Ισχύς 
(W) 

Αναλογία 
μίγματος 

O2/[Ο2+Ar] 
(%) 

Θερμοκ
ρασία 
(°C) 

Χρόνος 
κατεργασίας 

(min) 

Τάση 
(Volts) 

Πάχος οξειδίου από 
ελλειψόμετρο 

(632.8 nm) (nm) 

Ζ 1.33 1900 1,5 150 20 0 3,4 

Ε 1.33 1900 1,5 150 20 - 65 2,7 

Δ 1.33 1900 1,5 150 20 - 150 3,7 

 

5.6.2 Χαρακτηριστική χωρητικότητας - τάσης, C-V και υπολογισμός των 
ηλεκτρικών φορτίων του υμενίου οξειδίου του πυριτίου συναρτήσει της 
επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση –(PMA). 
Χαρακτηριστική χωρητικότητας – συχνότητας, C – F και υπολογισμός του 
πάχους του συναρτήσει του υμενίου του οξειδίου του πυριτίου συναρτήσει 
της επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στα σχήματα 5.6.2.1 και 2, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης  και 
όπου ήταν δυνατή η μέτρηση που αντιστοιχεί στην μεταβολή της χωρητικότητας με την 
συχνότητα, όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία του ηλεκτροδίου, για θερμοκρασία 
περιβάλλοντος και 150°C,   για πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, εφαρμοζόμενη τάση -150V 
και αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5%.   

Στους πίνακες 5.6.2.1 και 2, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών 
φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των 
υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις.  
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Σχήμα 5.6.2.1 Χαρακτηριστική χωρητικότητας-τάσης, πειραματική και θεωρητική, στην 
περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση για την συνθήκη πλάσματος Α. 

 

Πίνακας 5.6.2.1 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Α, στην περίπτωση όπου δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ανόπτηση, Α1, και όταν πραγματοποιείται ανόπτηση με forming gas Α2 

Κωδικός 
Συνθήκης  

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

Α1 Χωρίς 2,612E12 3,668E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

6,007 



Ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσματος και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός του  

Μ.Ε.Βλαχοπούλου 202 

Α2 Forming gas Δεν δούλεψε Δεν δούλεψε 
Όχι καλή 
μέτρηση 

Όχι καλή 
μέτρηση 
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Σχήμα 5.6.2.2 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=1.2, για την 
συνθήκη πλάσματος Δ. 

 

Πίνακας 5.6.2.2 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Δ, στην περίπτωση όπου δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ανόπτηση, Δ1, και όταν πραγματοποιείται ανόπτηση με forming gas Δ2. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 

Δ1 Χωρίς 2,727E12 4,21E12 4,585 4,55 

Δ2 
Forming 

gas 
3,206Ε12 4,835Ε12 

Μη 
σωστή 

μέτρηση 
4,38 

Η ανόπτηση με forming gas, βελτιώνει την κλίση της χαρακτηριστικής χωρητικότητας – 
τάσης, οπότε και την κατανομή των διεπιφανειακών φορτίων, καθώς και λίγο την 
μετατόπιση αυτής, οπότε ελαττώνονται τα φορτία καθορισμένης θέσης και λίγο τα 
διεπιφανειακά.  

Στα σχήματα 5.6.2.3 και 4, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης για 
θερμοκρασία 150°C, πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, εφαρμοζόμενη τάση -150V και 
αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5% και χρόνο κατεργασίας 10 και 15 min, συνθήκες Β 
και Γ, αντίστοιχα, που συγκρίνονται με την προαναφερθείσα συνθήκη  Δ, για 20 min. 

Στους πίνακες 5.6.2.3 και 4, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών 
φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των 
υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις.  
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Σχήμα 5.6.2.3 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 
συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση με forming gas, για 

Vaccumul=1 για την συνθήκη πλάσματος Β. 

 

Πίνακας 5.6.2.3 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Β, στην περίπτωση όπου δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ανόπτηση, Β1, και όταν πραγματοποιείται ανόπτηση με forming gas Β2. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από C-

F 
tox (nm) από C-

V 

Β1 Χωρίς 3,281E12 4,674E12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
4,668 

Β2 Forming gas 4,254Ε12 6,146Ε12 3,401 3,726 

Παρατηρείται συμπύκνωση και άρα ελάττωση του πάχους, μετά την ανόπτηση με 
forming gas.  
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Σχήμα 5.6.2.4 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=0.8V και (γ) 
όταν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση με forming gas, για Vaccumul=0.8 V για την συνθήκη 

πλάσματος C. 

 

Πίνακας 5.6.2.4 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος C, στην περίπτωση όπου δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ανόπτηση, C1, και όταν πραγματοποιείται ανόπτηση με forming gas C2. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

C1 Χωρίς 3,775E12 5,315E12 4,164 4,181 

C2 Forming gas 4,611Ε12 6,641Ε12 3,7 3,473 

Παρατηρούμε ελάττωση του πάχους του υμενίου του οξειδίου, λόγω συμπύκνωσης και 
μικρή ελάττωση της κλίσης, άρα και της κατανομής των διεπιφανειακών φορτίων. 

Στα σχήματα 5.6.2.5 και 6, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης για 
θερμοκρασία 150°C, πίεση 1,33Pa, ισχύ 1900W, χρόνο κατεργασίας 20 min, αναλογία 
μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5% και εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα 0 και -65 Volts, 
συνθήκες Z και E, αντίστοιχα, που συγκρίνονται με την προαναφερθείσα συνθήκη Δ, για 
-150 Volts. 

Στους πίνακες 5.6.2.5 και 6, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών 
φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των 
υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις.  
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Σχήμα 5.6.2.5 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την συνθήκη πλάσματος Z. 

 

Πίνακας 5.6.2.5 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος Z, στην περίπτωση όπου δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ανόπτηση, Z1, και όταν πραγματοποιείται ανόπτηση με forming gas Z2. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

Ζ1 Χωρίς 1,639E12 2,971E12 
Όχι καλή 
μέτρηση 

5,088 

Ζ2 
Forming 

gas 
1,777Ε12 3,018Ε12 

Όχι καλή 
μέτρηση 

5,185 

Δεν φαίνεται να έχει κάποια επίδραση η ανόπτηση σε forming gas, παρά μόνο πολύ 
μικρή ελάττωση των παγίδων. 
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Σχήμα 5.6.2.6 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης και πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης 

συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=0.8V και (γ) 
όταν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση με forming gas, για Vaccumul=1 V για την συνθήκη 

πλάσματος E. 

 

Πίνακας 5.6.2.6 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος E, στην περίπτωση όπου δεν έχει 
πραγματοποιηθεί ανόπτηση, E1, και όταν πραγματοποιείται ανόπτηση με forming gas E2. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 

E1 Χωρίς 2,593E12 4,35E12 4,263 4,51 

E2 Forming gas 3,442Ε12 5,115Ε12 3,665 3,893 

Παρατηρούμε ελάττωση του πάχους μετά την ανόπτηση σε forming gas, λόγω 
συμπύκνωσης, για μεγαλύτερες όμως τάσεις ξεκινά το ρεύμα διαρροής. 

 

5.6.3 Ηλεκτρικό πεδίο κατάρρευσης του υμενίου οξειδίου του πυριτίου, όπως 
προκύπτει από την χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης, I-V, συναρτήσει της 
επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στο σχήμα 5.6.3.1, παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού για τις συνθήκες Α, Δ, Β, Γ, Ζ, και Ε για τις διάφορες καταστάσεις PMA και 
στον Πίνακα 5.6.3.1 οι τιμές της τάσης και του πεδίου διηλεκτρικής κατάρρευσης.  
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Σχήμα 5.6.3.1 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για τις 
συνθήκες πλάσματος (α) Α, (β) Δ, (γ) Β, (δ) Γ, (ε) Ζ και (ζ) Ε. 

 

Πίνακας 5.6.3.1 Τάση V διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για 
τις συνθήκες πλάσματος (α) Α, (β) Δ, (γ) Β, (δ) Γ, (ε) Ζ και (ζ) Ε. 

Kωδικός 
Συνθήκης 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) 

Χωρίς annealing Annealing με forming gas 

A Έχει ρεύμα διαρροής Έχει ρεύμα διαρροής 

Δ Έχει ρεύμα διαρροής Έχει ρεύμα διαρροής 

Β Έχει ρεύμα διαρροής Έχει ρεύμα διαρροής 

C Έχει ρεύμα διαρροής Έχει ρεύμα διαρροής 

Z Έχει ρεύμα διαρροής Έχει ρεύμα διαρροής 

E Έχει ρεύμα διαρροής Έχει ρεύμα διαρροής 
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5.6.4 Βέλτιστες συνθήκες κατασκευής του υμενίου οξειδίου του πυριτίου στην 
περίπτωση μεταβολής της θερμοκρασίας και της ανόπτησης μετά την 
επιμετάλλωση (PMA) 

Στο σχήμα 5.6.4.1, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης στην 
περίπτωση που μεταβάλλεται η θερμοκρασία του ηλεκτροδίου, για τιμές 25 και 150°C.  
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Σχήμα 5.6.4.1 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για χρόνο οξείδωσης 20 min και 
εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα –150V, στην περίπτωση όπου η οξείδωση έχει 

πραγματοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και στους 150°C. 

 

Παρατηρούμε πως και στους 150°C, σχηματίζεται οξείδιο, το οποίο επιτρέπει την 
δημιουργία στρώματος αναστροφής (inversion) και περιοχή απογύμνωσης, αλλά δεν 
επιτρέπει τη δημιουργία στρώματος συσσώρευσης εξαιτίας της πολύ υψηλής διαρροής 
που εμφανίζει. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια το πάχος του 
οξειδίου αυτού με την μέθοδο C-V. 

Στο σχήμα 5.6.4.2, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης στην 
περίπτωση που μεταβάλλεται ο χρόνος οξείδωσης, για τιμές 10, 15 και 20 min σε 
υποστρώματα n – τύπου, για εφαρμοζόμενη τάση -150 Volts και θερμοκρασία 
ηλεκτροδίου 150°C. 
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Σχήμα 5.6.4.2 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα – 
150 V, στην περίπτωση όπου η οξείδωση έχει πραγματοποιηθεί στους 150°C, για διαφορετικούς 

χρόνους οξείδωσης. 

Παρατηρούνται μικρές μεταβολές στο πάχος του αναπτυσσόμενου οξειδίου, ενώ 
παρατηρήθηκε δημιουργία στρώματος συσσώρευσης στα 10 min. 
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Στο σχήμα 5.6.4.3, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης στην 
περίπτωση που μεταβάλλεται η εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα για τιμές 0, - 65 
και - 150 Volts, για χρόνο οξείδωσης 20 min και θερμοκρασία του ηλεκτροδίου 150°C. 
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Σχήμα 5.6.4.3 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για χρόνο οξείδωσης 20 min και 
θερμοκρασία δωματίου 150°C, για διαφορετικές τιμές της εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα. 

 

Για 0V τάση, παρατηρούμε την δημιουργία αξιοσημείωτου πάχους οξειδίου, με μικρή 
συγκέντρωση θετικών φορτίων στο εσωτερικό του. Αντίθετα, αύξηση της τάσης του 
ηλεκτροδίου, προκαλεί την δημιουργία οξειδίου, το οποίο έχει πολύ μικρότερη 
συγκέτρωση θετικών φορτίων, αλλά παρουσιάζει υψηλή διαρροή στην κατάσταση 
συσσώρευσης.  

Στο σχήμα 5.6.4.4 που ακολουθεί παρουσιάζεται η επίδραση  της θερμοκρασίας του 
ηλεκτροδίου στο πάχος του οξειδίου που έχει υποστεί PMA, για σταθερό χρόνο 
κατεργασίας 20 min και σταθερή εφαρμοζόμενη τάση -150 Volts (α), αλλά και η 
επίδραση του χρόνου κατεργασίας (β) και της εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα 
(γ) στην περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας του ηλεκτροδίου 150°C, όπως αυτό έχει 
μετρηθεί ελλειψομετρικά, αλλά και όπως έχει εξαχθεί από ηλεκτρικές μετρήσεις 
χωρητικότητας-τάσης και χωρητικότητας-συχνότητας. 
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Σχήμα 5.6.4.4 Πάχος οξειδίου συναρτήσει (α) της θερμοκρασίας, (β) του χρόνου οξείδωσης και (γ) 
της εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα, όπως έχει μετρηθεί από το ελλειψόμετρο και έχει 

υπολογιστεί από μετρήσεις χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και της τάσης 

 

Παρατηρείται ελάττωση του πάχους με την αύξηση της θερμοκρασίας, για 
εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα -150 Volts και χρόνο οξείδωσης 20 min και δεν 
υπάρχει απόκλιση στον υπολογισμό του πάχους μεταξύ των μεθόδων της 
ελλειψομετρίας και των ηλεκτρικών. Επίσης παρατηρούμε πως για την υψηλότερη 
θερμοκρασία των 150°C, δεν παρατηρείται μεγάλη μεταβολή του πάχους με την αύξηση 
του χρόνου οξείδωσης μεταξύ 10 min και 20 min, για σταθερή εφαρμοζόμενη τάση στο 
υπόστρωμα -150 Volts. Mε την αύξηση της εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα από 
0 Volt σε -150 Volts, για 20 min οξείδωσης, σύμφωνα με τις μετρήσεις με το 
ελλειψόμετρο δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή του πάχους, ενώ θεωρούμε πως ο 
υπολογισμός του πάχους από την χαρακτηριστική C – V, δεν είναι ακριβής, λόγω της 
κακής ποιότητας του οξειδίου.    

Στο σχήμα 5.6.4.5, παρουσιάζεται το συγκεντρωτικό διάγραμμα των χαρακτηριστικών 
χωρητικότητας – τάσης, συναρτήσει της θερμοκρασίας του ηλεκτροδίου, για 
διαφορετικούς χρόνους κατεργασίας και διαφορετικές τιμές εφαρμοζόμενης τάσης του 
ηλεκτροδίου. 
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Σχήμα 5.6.4.5 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας, σε 
συνδυασμό με την μεταβολή του χρόνου οξείδωσης και της εφαρμοζόμενης τάσης στο 

υπόστρωμα, όταν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση, σε περιβάλλον 
forming gas 

 



Ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσματος και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός του  

Μ.Ε.Βλαχοπούλου 211 

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω διάγραμμα για θερμοκρασία περιβάλλοντος, η 
χαρακτηριστική C –V δείχνει τον σχηματισμό του παχύτερου οξειδίου από κάθε άλλη 
συνθήκη, στην οποία μεταβάλλουμε τάση και θερμοκρασία. Όμως, το οξείδιο αυτό έχει 
εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση θετικών φορτίων. Η συγκέντρωση των φορτίων αυτών 
ελαττώνεται σημαντικά με αύξηση της θερμοκρασίας οξείδωσης στους 150°C. 
Συγκεκριμένα, για τάση 0 V, έχουμε ελάττωση των θετικών φορτίων (Qfix) περίπου κατά 
40% και βελτίωση της κλίσης στην περιοχή της απογύμνωσης, που υποδηλώνει 
ελάττωση των διεπιφανειακών καταστάσεων στο ενεργειακό χάσμα του πυριτίου. Όμως, 
η εμφάνιση του «ώμου» (hump) στην περιοχή μετάβασης από την κατάσταση 
απογύμνωσης στην κατάσταση συσσώρευσης, δηλώνει την αύξηση των 
διεπιφανειακών καταστάσεων στο ενεργειακό χάσμα κοντά στην ζώνη αγωγιμότητας.  

Αύξηση της τάσης από 0 V σε -150 V στους 150°C, έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω 
ελάττωση των θετικών φορτίων και των διεπιφανειακών φορτίων χωρίς την ύπαρξη 
hump, αλλά όμως δεν επιτυγχάνεται κατάσταση συσσώρευσης, εξαιτίας  υψηλού 
ρεύματος διαρροής, το οποίο οφείλεται α) σε απευθείας φαινόμενο σήραγγος (direct 
tunneling) ή β) σε φαινόμενο σήραγγος μέσω ατελειών (defect or trap assisted 
tunneling). Τέλος, να παρατηρήσουμε ότι τα πάχη που αναπτύσσονται σε υψηλή 
θερμοκρασία και τάση, είναι μικρότερα, γεγονός που μπορεί να συσχετιστεί με το 
παρατηρούμενο ρεύμα διαρροής, για όλες τις προαναφερθείσες συνθήκες, όπως 
φαίνεται στο συγκεντρωτικό διάγραμμα χαρακτηριστικών αγωγιμότητας – τάσης, στο 
σχήμα 5.6.4.6. 
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Σχήμα 5.6.4.6 Χαρακτηριστικές αγωγιμότητας-τάσης σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας, σε 
συνδυασμό με την μεταβολή του χρόνου οξείδωσης και της εφαρμοζόμενης τάσης στο 

υπόστρωμα, όταν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση, σε περιβάλλον 
forming gas 

 

5.7 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΔΙΣΚΙΔΙΩΝ 

5.7.1 Μετρούμενο πάχος του υμενίου του οξειδίου του πυριτίου με ελλειψομετρία 

Παρατίθενται οι πίνακες 5.7.1.1, 2 και 3, με τις συνθήκες πλάσματος 2, 3Α, 1Β και 1C, 2, 
3C και A, Z, H, B, Γ, Δ, Ε, αντίστοιχα, με βασική παράμετρο την μέθοδο καθαρισμού του 
δισκιδίου, για διαφορετικές τιμές της εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα και 
διαφορετικές αναλογίες μίγματος Ο2/[Ο2+Αr].                 

Για την περίπτωση όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση, 
ακολουθεί ο πίνακας 5.7.1.1, για διαφορετικές μεθόδους καθαρισμού, όπου τα υμένια 
οξειδίου του πυριτίου, μελετώνται όπως έχουν αναπτυχθεί.  
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Πίνακας 5.7.1.1 Συνθήκες ανάπτυξης του οξειδίου, με βασική παράμετρο τον καθαρισμό του 
δισκιδίου του πυριτίου 

Κωδικός 
Συνθήκης 

Καθαρισμός 
υποστρώματος 

Πίεση 
(Pascal) 

Ισχύς 
(Watt) 

Αναλογία 
μίγματος 

O2/Ar 
(%) 

Θερμοκρασία 
(°C) 

Χρόνος 
κατεργασίας 

(min) 

Τάση 
(Volts) 

2 Standard RCA 1.33 1900 1,5 Περιβάλλοντος 20 -150 

3A 
Τροποποιημένο 

RCA 
1.33 1900 1,5 Περιβάλλοντος 20 -150 

1B Piranha 1.33 1900 1,5 Περιβάλλοντος 20 -150 

 

Πίνακας 5.7.1.2 Συνθήκες ανάπτυξης του οξειδίου, με καθαρισμό του δισκιδίου του πυριτίου, 
standard RCA και διαφορετικές τιμές εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα 

Κωδικός 
Συνθήκης 

Καθαρισμός 
υποστρώματος 

Πίεση 
(P) 

Ισχύς 
(W) 

Αναλο
γία 

μίγματ
ος 

O2/Ar 
(%) 

Θερμοκ
ρασία 
(°C) 

Χρόνος 
κατεργα

σίας 
(min) 

Τάση 
(Volts) 

1C Standard RCA 1.33 1900 1,5 Περιβάλ
λοντος 

20 - 50 

2 Standard RCA 1.33 1900 1,5 Περιβάλ
λοντος 

20 -150 

3C Standard RCA 1.33 1900 1,5 Περιβάλ
λοντος 

10 -150 

10 -50 

 

Πίνακας 5.7.1.3 Συνθήκες ανάπτυξης του οξειδίου, με παράμετρο τον καθαρισμό του δισκιδίου του 
πυριτίου και διαφορετικές τιμές αναλογίας μίγματος O2/Ar (%) 

Κωδικός 
Συνθήκης 

Καθαρισ
μός 

υποστρώ
ματος 

Πίεση 
(P) 

Ισχύς 
(W) 

Αναλογία 
μίγματος 
O2/Ar (%) 

Θερμοκρ
ασία (°C) 

Χρόνος 
κατεργασία

ς (min) 

Τάση 
(Volts) 

Thermal 
paste 

A 
Standard 

RCA 
1.33 1900 1.5% 

Περιβάλλ
οντος 

20 -150 ΝΑΙ 

Ζ 
Standard 

RCA 
1.33 1900 3% 

Περιβάλλ
οντος 

20 -150 ΝΑΙ 

Η Standard 1.33 1900 5% Περιβάλλ 20 -150 ΝΑΙ 
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RCA οντος 

Β 
Standard 

RCA 
1.33 1900 8% 

Περιβάλλ
οντος 

20 -150 ΝΑΙ 

Γ 
Standard 

RCA 
1.33 1900 10% 

Περιβάλλ
οντος 

20 -150 ΝΑΙ 

Δ Piranha 1.33 1900 1.5% 
Περιβάλλ

οντος 
20 -150 ΝΑΙ 

E Piranha 1.33 1900 3% 
Περιβάλλ

οντος 
20 -150 ΝΑΙ 

 

5.7.2 Χαρακτηριστική χωρητικότητας - τάσης, C-V και υπολογισμός των 
ηλεκτρικών φορτίων του υμενίου οξειδίου του πυριτίου συναρτήσει της 
επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση –(PMA). 
Χαρακτηριστική χωρητικότητας – συχνότητας, C – F και υπολογισμός του 
πάχους του συναρτήσει του υμενίου του οξειδίου του πυριτίου συναρτήσει 
της επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στα σχήματα 5.7.2.1, 2 και 3, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης για 
καθαρισμό δισκιδίου του πυριτίου standard RCA, τροποποιημένο RCA και piranha, 
αντίστοιχα, για χρόνο κατεργασίας στο πλάσμα 20 min και εφαρμοζόμενη τάση στο 
υπόστρωμα -150 Volts και όπου ήταν δυνατή, η μέτρηση που αντιστοιχεί στην μεταβολή 
της χωρητικότητας με την συχνότητα. 

Στους πίνακες 5.7.2.1, 2 και 3, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών 
φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των 
υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις. 
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Σχήμα 5.7.2.1 Χαρακτηριστική χωρητικότητας-τάσης, πειραματική και θεωρητική, στην 
περίπτωση όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση για την συνθήκη πλάσματος 2. 

 

Πίνακας 5.7.2.1 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για 

την Συνθήκη Πλάσματος 2. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 

2 Χωρίς 7,368E12 6,049E12 Υψηλό 
ρεύμα 

5,234 
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διαρροής 
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Σχήμα 5.7.2.2 Χαρακτηριστική χωρητικότητας-τάσης, πειραματική και θεωρητική, στην 
περίπτωση όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση για την συνθήκη πλάσματος 3Α. 

 

Πίνακας 5.7.2.2 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για 

την Συνθήκη Πλάσματος 3Α. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 

3A Χωρίς 5,938E12 4,26E12 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
4,318 
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Σχήμα 5.7.2.3 Χαρακτηριστική χωρητικότητας-τάσης, πειραματική και θεωρητική, (α), και 
πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει 

πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=-2.1V, για την συνθήκη πλάσματος 1B. 

 

Πίνακας 5.7.2.3 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος 1Β. 
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Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 

1Β Χωρίς 5,944E12 4,615E12 5,432 5,411 

Στα σχήματα 5.7.2.4, και 5, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης για 
εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα -50 Volts για 20 min και -150 Volts για 10 min, με 
αλλαγή σε -50 Volts για τα επόμενα 10 min, για καθαρισμό δισκιδίου του πυριτίου 
standard RCA. Όπου ήταν δυνατή, παρουσιάζεται η μέτρηση που αντιστοιχεί στην 
μεταβολή της χωρητικότητας με την συχνότητα. 

Στους πίνακες 5.7.2.4 και 5, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών 
φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των 
υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις. 
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Σχήμα 5.7.2.4 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, (α), και 
πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης συναρτήσει της συχνότητας (β) για τις 

διάφορες καταστάσεις ανόπτησης, για Vaccumul=-1.4V, για την συνθήκη πλάσματος 1C. 

 

Πίνακας 5.7.2.4 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος 1C. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 

1C 

Χωρίς 5,469E12 4,15E12 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
5,365 

Forming gas 2,819E12 1,522E12 5,678 5,577 

Μετά την ανόπτηση με forming gas ελαττώνεται η μετατόπιση, άρα και τα φορτία 
καθορισμένης θέσης, καθώς και η υστέρηση. 
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Σχήμα 5.7.2.5 Χαρακτηριστική χωρητικότητας-τάσης, πειραματική και θεωρητική, (α), και 
πραγματικό και φανταστικό μέρος της εμπέδησης συναρτήσει της συχνότητας (β) όταν δεν έχει 

πραγματοποιηθεί ανόπτηση, για Vaccumul=-2V, για την συνθήκη πλάσματος 3C. 

 

Πίνακας 5.7.2.5 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος 3C. 

 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-F 
tox (nm) από 

C-V 

3C Χωρίς 7,702E12 6,233E12 4,634 4,841 

Στα σχήματα 5.7.2.6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 παρατίθενται οι χαρακτηριστικές 
χωρητικότητας-τάσης για καθαρισμό δισκιδίου του πυριτίου με standard RCA και 
αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Ar], 1,5%, 3%, 5%, 8%, και 10% αντίστοιχα, για καθαρισμό 
με piranha και αναλογία μίγματος  1,5% και 3%, αντίστοιχα. Όπου ήταν δυνατή, 
παρουσιάζεται η μέτρηση που αντιστοιχεί στην μεταβολή της χωρητικότητας με την 
συχνότητα. 

Στους πίνακες 5.7.2.6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των 
διεπιφανειακών φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το 
πάχος των υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις. 
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Σχήμα 5.7.2.6 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης, για την συνθήκη πλάσματος A. 
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Πίνακας 5.7.2.6 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για 

την Συνθήκη Πλάσματος A. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-V 

A 

Χωρίς 7,08E12 5,883E12 5,284 

Forming gas 2,06Ε12 3,167Ε11 4,9 

Είναι φανερό ότι βελτιώνεται πολύ η μετατόπιση, οπότε ελαττώνονται τα φορτία 
καθορισμένης θέσης και βελτιώνεται και η κλίση, άρα η κατανομή των διεπιφανειακών 
φορτίων.  
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Σχήμα 5.7.2.7 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης, για την συνθήκη πλάσματος Z. 

 

Πίνακας 5.7.2.7 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για 

την Συνθήκη Πλάσματος Z. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-V 

Z 

Χωρίς 7,81E12 6,274E12 5,039 

N2 5,595Ε12 4,337Ε12 6,064 

Forming gas 4,869E12 3,394E12 5,135 

Μετά την ανόπτηση με forming gas, ελαττώνεται η μετατόπιση, άρα και τα φορτία 
καθορισμένης θέσης – και λιγότερο τα διεπιφανειακά -, καθώς και η υστέρηση, άρα και 
οι παγίδες στην διεπιφάνεια. 
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Σχήμα 5.7.2.8 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης, για την συνθήκη πλάσματος H. 

 

Πίνακας 5.7.2.8 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για 

την Συνθήκη Πλάσματος H. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-V 

Η 

Χωρίς 7,895E12 6,31E12 4,787 

N2 5,408Ε12 3,689Ε12 4,409 

Forming gas 1,988E12 1,335E12 11,747 

Μετά την ανόπτηση με Ν2, ελαττώνεται η μετατόπιση, άρα τα φορτία καθορισμένης 
θέσης – και λιγότερο τα διεπιφανειακά – και παρατηρείται και μικρή συμπύκνωση, άρα 
μικρή ελάττωση πάχους.  
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Σχήμα 5.7.2.9 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης, για την συνθήκη πλάσματος B. 

 

Πίνακας 5.7.2.9 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για 

την Συνθήκη Πλάσματος B. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-V 

B Χωρίς 1,429E13 1,264E13 4,068 
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Forming gas 6,909Ε12 5,174Ε12 4,497 

Μετά την ανόπτηση με forming gas, εξαφανίζεται η υστέρηση, άρα οι παγίδες στην 
διεπιφάνεια και ελαττώνεται η ολίσθηση, δηλαδή τα φορτία καθορισμένης θέσης.  
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Σχήμα 5.7.2.10 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης, για την συνθήκη πλάσματος C. 

 

Πίνακας 5.7.2.10 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για 

την Συνθήκη Πλάσματος C. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-V 

C 

Χωρίς 1,229E13 1,056E13 3,926 

N2 5,028E12 3,31E12 4,461 

Forming gas 4,847Ε12 2,939Ε12 4,007 

Μετά την ανόπτηση με Ν2 και forming gas, εξαλείφεται η υστέρηση, άρα και οι παγίδες 
στην διεπιφάνεια, ελαττώνεται πολύ η ολίσθηση, άρα και τα φορτία καθορισμένης θέσης 
ιδιαίτερα στην περίπτωση ανόπτησης με forming gas, όπου παρατηρείται και βελτίωση 
της κλίσης, σε σχέση με το υμένιο μετά από ανόπτηση σε Ν2, που υποδηλώνει την 
ελάττωση της κατανομής των διεπιφανειακών φορτίων.  
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Σχήμα 5.7.2.11 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για τις 
διάφορες καταστάσεις ανόπτησης, για την συνθήκη πλάσματος D. 
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Πίνακας 5.7.2.11 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για 

την Συνθήκη Πλάσματος D. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) από 

C-V 

D 

Χωρίς 1,334E13 1,165E13 4,529 

Forming gas 9,624Ε12 8,129Ε12 5,156 

Μετά την ανόπτηση με forming gas, παρατηρείται μικρή βελτίωση της ολίσθησης, άρα 
μικρή ελάττωση των φορτίων καθορισμένης θέσης, σχεδόν εξάλειψη της υστέρησης, 
άρα των παγίδων στην διεπιφάνεια, όμως δεν επηρεάζονται τα διεπιφανειακά φορτία. 
Επίσης παρατηρείται πως δεν βελτιώνεται η κλίση, άρα η κατανομή των διεπιφανειακών 
φορτίων. Τέλος, παρατηρείται μικρή αύξηση του πάχους, μετά την ανόπτηση σε 
περιβάλλον forming gas. 

 

5.7.3 Στοιχειομετρία του υμενίου διοξειδίου του πυριτίου από φασματοσκοπία IR 

Στη συνέχεια, στο σχήμα 5.7.3.1 παρατίθονται τα φάσματα IR αρχικά για τρία υμένια 
SiO2, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στις ίδιες συνθήκες πλάσματος, Ισχύς:1900W, Πίεση: 
1,33 Pa, Εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα: -150V, Θερμοκρασία: 25°C 
(θερμοκρασία περιβάλλοντος), Αναλογία μίγματος Ο2/(Ο2+Ar): 1,5%, Χρόνο 
κατεργασίας στο πλάσμα: 20 min, αλλά ανεπτυγμένα πάνω σε υποστρώματα Si, που 
έχουν υποστεί διαφορετικό υγρό καθαρισμό: (α) Συνθήκη 2, με standard RCA, (β) 
Συνθήκη 3Α, με τροποποιημένο RCA και (γ) Συνθήκη 1Β, με Piranha. Για σύγκριση, σε 
κάθε περίπτωση παρατίθεται και το IR φάσμα ενός θερμικού οξειδίου ομοίου πάχους, 
ίσου με ~ 7,5 nm. 
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Επίδραση της μεθόδου καθαρισμού στην στοιχειομετρία του οξειδίου

 

(ε) (ζ) 
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Επίδραση της εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα

 στην στοιχειομετρία του οξειδίου

 

(στ) 

Σχήμα 5.7.3.1 Φάσμα διαπερατότητας IR για την συνθήκη ανάπτυξης οξειδίου (α) 2, (β) 3Α, (γ) 1Β, 
(δ) 3C, (ε) 1C, συγκριτικά με αυτό για θερμικό οξείδιο αντίστοιχου πάχους. (ζ) Επίδραση της 

μεθόδου καθαρισμού στην στοιχειομετρία του οξειδίου στην περιοχή όπου εμφανίζεται η 
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«κοιλάδα» και (στ) Επίδραση της εφαρμοζόμενης τάσης στοιχειομετρία του οξειδίου στην 
περιοχή όπου εμφανίζεται η «κοιλάδα» 

 

Τα προαναφερόμενα υμένια εμφανίζουν τις τυπικές ζώνες εκπομπής του ασσυμετρικού 
τρόπου ταλάντωσης της γέφυρας Si-O-Si, των υμενίων SiO2, ενώ δεν παρατηρήθηκαν 
κορυφές που να αντιστοιχούν σε προσμείξεις. Για όλα αυτά τα υμένια η πιο «δυνατή» 
ζώνη εκπομπής εμφανίζεται περίπου στα 1044 cm-1, πιο χαμηλά δηλαδή από ότι στα 
θερμικά οξείδια ομοίου πάχους, όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση εμφανίζεται στα 
1065 cm-1 υποδεικνύοντας πως τα οξείδια που αναπτύσσονται με πλάσμα έχουν 
μικρότερη πυκνότητα από τα θερμικά αναπτυσσόμενα, καθώς αυτή η ζώνη σχετίζεται 
με την ασυμμετρική κίνηση μεταξύ των ατόμων οξυγόνου μεταξύ δύο γειτονικών 
μονάδων Si-O-Si και αποτελεί τον τύπο TO3 (transverse-optical phonon) της κάθετης 
κίνησης των οπτικών φωνονίων. Oι κοιλάδες, λοιπόν, που αντιστοιχούν στα οξείδια που 
αναπτύσσονται σε πλάσμα υπό τις διάφορες συνθήκες, είναι μετατοπισμένες σε 
χαμηλότερους κυματάριθμους και εμφανίζουν ένα μεγαλύτερο πλάτος στο μισό του 
μεγίστου, συγκριτικά με την αντίστοιχη κορυφή του θερμικά αναπτυγμένου υμενίου και 
είναι δυνατόν να υποδηλώνουν λίγο διαφορετική στοιχειομετρία, όμως το πιθανότερο 
είναι να υποδηλώνουν και διαφοροποιήσεις της γωνίας του δεσμού Si-O-Si ή ακόμα και 
την διαφορετική πυκνότητα του αναπτυσσόμενου υμενίου λόγω του βομβαρδισμού από 
τα ιόντα αργού και οξυγόνου [7]. Ο τύπος TO4, όπου γενικά παρατηρείται περίπου στα 
1200 cm-1, οφείλεται στην συμμετρική κίνηση των ομάδων Si-O-Si και σχετίζεται με την 
αταξία στην άμορφη δομή του SiO2, οπότε τα οξείδια που αναπτύχθηκαν με πλάσμα 
εμφανίζουν διαφορετική δομή του άμορφου πυριτίου συγκριτικά με αυτή του λεπτού 
θερμικού οξειδίου. Στο σχήμα 5.7.3.1 (ζ), παρουσιάζονται τα φάσματα IR, για 
εφαρμοζόμενη τάση -150 V και χρόνο κατεργασίας 20 min, για διαφορετικές μεθόδους 
καθαρισμού του δισκιδίου του πυριτίου. Τα διαφορετικά σχήματα της κορυφής που 
εμφανίζεται στα 1170 cm-1, υποδεικνύουν πως τα υμένια έχουν διαφορετικές 
στοιχειομετρίες, καθώς αυτές οι διαφορές έχουν συσχετιστεί στο παρελθόν με διαφορές 
στην δομή, που εμφανίζονται σαν αποκλίσεις από την γωνία Si – O – Si και την 
στοιχειομετρία, και την παρουσία ατελειών όπως αιωρούμενοι δεσμοί, πλεγματικά κενά 
και πόροι. Η ζώνη εκπομπής που εμφανίζει την κορυφή μοιάζει σχηματικά με αυτήν του 
θερμικά αναπτυσσόμενου οξειδίου, αντιστοιχεί στο υμένιο που έχει αναπτυχθεί πάνω σε 
υπόστρωμα Si, που έχει υποστεί υγρό καθαρισμό με piranha. Αυτό το αποτέλεσμα 
βρίσκεται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες οξείδωσης Si σε μικροκυματικό 
πλάσμα ICP, με αέριο Ar/O2, όπου αναπτύχθηκε οξείδιο SiOx, με x~1.97. Στα σχήματα 
5.7.3.1 (δ) και (ε), παρουσιάζονται τα φάσματα IR, στην περίπτωση που εφαρμόζεται 
τάση -150 V για 10 min με επιπρόσθετη εφαρμογή -50 V για 10 min και -50 V για 20 
min, αντίστοιχα, ενώ στο σχήμα 5.7.3.1 (στ) συγκρίνονται τα φάσματα IR, για τις 
διάφορες περιπτώσεις εφαρμογής τάσης στο υπόστρωμα, με το φάσμα IR του θερμικού 
οξειδίου πάχους ~ 7,5 nm. Παρατηρούμε πως μόνο στην περίπτωση εφαρμοζόμενης 
τάσης στο υπόστρωμα -50 V, η μορφή του φάσματος στην περιοχή της κοιλάδας μοιάζει 
με αυτή του θερμικού οξειδίου. Όμως, η κορυφή που εμφανίζεται πριν την κοιλάδα, στην 
περίπτωση που εφαρμόζεται τάση – 50 V, για 20 min και ο καθαρισμός έχει γίνει με 
RCA, δεν προσεγγίζει τόσο το φάσμα του θερμικού οξειδίου, όσο το φάσμα του οξειδίου 
που έχει αναπτυχθεί σε δισκίδιο πυριτίου που έχει καθαριστεί με piranha και έχει 
εφαρμοστεί κατά την ανάπτυξή του τάση -150 Volts για 20 min.   
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5.7.4 Στοιχειομετρία του υμενίου διοξειδίου του πυριτίου από φασματοσκοπία 
XPS (φωτοηλεκτρονίων ακτίνων-Χ) 

Στο σχήμα 5.7.4.1 παρουσιάζονται τα φάσματα XPS (φωτοηλεκτρονίων ακτίνων-Χ) 

στην περίπτωση όπου εφαρμόζονται οι συνθήκες πλάσματος: 25C, 1900W, 1,33 Pa, 
20 min, και αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5% και 3%. 
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(γ) 

Σχήμα 5.7.4.1 Φάσμα XPS για συνθήκες πλάσματος : 25°C, 1.33Pa, 1900W, 20min, 1.5% και 3% O2/ 
[O2+Ar] (α) για όλο το φάσμα των ενεργειών, (β) για ενέργειες στην περιοχή των κορυφών SiO2 

και (γ) για ενέργειες στην περιοχή της κορυφής Ο1S. 

 

Το πάχος των υμενίων που αναλύθηκαν με XPS προκύπτει από τις μετρήσεις αυτές 
πως είναι 6,9 και 6,3 nm, για αναλογίες μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] 1,5 και 3%, αντίστοιχα, 
οπότε υπάρχει απόκλιση από την τιμή ~ 5 nm, όπου προκύπτει από την ηλεκτρική 
μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της τάσης, στην περίπτωση όπου στα υμένια δεν 
έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση. Στην περίπτωση όπου η 
αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] είναι 3%, η ενέργεια των ηλεκτρονίων της στοιβάδος Si2p 
για την οποία παρατηρείται κορυφή είναι 103,5 eV, δηλαδή προσεγγίζει την τιμή που 
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αντιστοιχεί στο θερμικό οξείδιο, SiO2 [7, 23], ενώ στην περίπτωση όπου η αναλογία 
μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] είναι 1,5%, η κορυφή αυτή είναι αρκετά μετατοπισμένη και 
αντιστοιχεί σε ενέργεια 111,4 eV. Επίσης η ενέργεια της κορυφής Ο1s, είναι 533 eV, για 
αναλογία μίγματος 3%, και για το αντίστοιχο θερμικό είναι 534 eV [24]. 
Συμπερασματικά, όταν η αναλογία μίγματος αερίων στο πλάσμα Ο2/[Ο2+Αr] είναι 3%, η 
στοιχειομετρία του οξειδίου που προκύπτει είναι πιο κοντά σε αυτή θερμικού SiO2 
όμοιου πάχους ~ 6,5 nm, συγκριτικά με αυτή του οξειδίου που προκύπτει με αναλογία 
μίγματος Ο2/[Ο2+Αr] είναι 1,5%. 

 

5.7.5 Ηλεκτρικό πεδίο κατάρρευσης του υμενίου οξειδίου του πυριτίου, όπως 
προκύπτει από την χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης, I-V, συναρτήσει της 
επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στο σχήμα 5.7.5.1, παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού για τις συνθήκες 2, 3Α, 1Β, 3C, και 1C για τις διάφορες καταστάσεις PMA 
και στον Πίνακα 5.7.5.1 οι τιμές της τάσης και του πεδίου διηλεκτρικής κατάρρευσης.  
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Σχήμα 5.7.5.1 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την 
συνθήκη πλάσματος (α) 2, (β) 3Α, (γ) 1Β, (δ) 1C και (ε) 3C. 

 

Πίνακας 5.7.5.1 Τάση V διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για 
την συνθήκη πλάσματος  (α) 2, (β) 3Α, (γ) 1Β, (δ) 1C και (ε) 3C. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) 

2 

Χωρίς annealing  

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

 

3Α 

Χωρίς annealing  

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

 

1Β 

Χωρίς annealing  

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

 

1C 

Χωρίς annealing 
Annealing με 
forming gas 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

3C 

Χωρίς annealing  

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

 

Στο σχήμα 5.7.5.2, παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού για τις συνθήκες Α, Ζ, Η, Β, Γ,  Δ και Ε για τις διάφορες καταστάσεις PMA 
και στον Πίνακα 5.7.5.2 οι τιμές της τάσης και του πεδίου διηλεκτρικής κατάρρευσης.  
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Σχήμα 5.7.5.2 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για την 
συνθήκη πλάσματος (α) Α, (β) Ζ, (γ) Η, (δ) Β, (ε) C και (στ) D. 

 

Πίνακας 5.7.5.2 Τάση V διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης για 
την συνθήκη πλάσματος  (α) Α, (β) Ζ, (γ) Η, (δ) Β, (ε) C και (στ) D. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) Εbr διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts/cm) 

 
Χωρίς 
annealing 

Annealing 
με Ν2 

Annealing με 
forming gas 

Χωρίς 
annealing 

Annealing 
με Ν2 

Annealing με 
forming gas 

Α Έχει ρεύμα  Έχει ρεύμα Έχει ρεύμα  Έχει ρεύμα 
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διαρροής διαρροής διαρροής διαρροής 

Ζ 
Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

- 7,9 
Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

- 15,39 

Η 
Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Β 
Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

C 
Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

D 

Έχει ρεύμα 
διαρροής. 

Soft 
breakdown 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Soft 
breakdown 

Προσωρινή 
κατάρρευση 
(~ -7.5) 

Έχει ρεύμα 
διαρροής. 

Soft 
breakdown 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

Soft 
breakdown 

Προσωρινή 
κατάρρευση 

 

5.7.6 Βέλτιστες συνθήκες κατασκευής του υμενίου οξειδίου του πυριτίου στην 
περίπτωση ελέγχου του καθαρισμού των δισκιδίων και της ανόπτησης 
μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στο σχήμα 5.7.6.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η επίδραση  του καθαρισμού των 
δισκιδίων του πυριτίου στο πάχος του οξειδίου, που έχει υποστεί PMA, για σταθερό 
χρόνο κατεργασίας 20 min και σταθερή εφαρμοζόμενη τάση -150 Volts, όπως αυτό έχει 
μετρηθεί ελλειψομετρικά, αλλά και όπως έχει εξαχθεί από ηλεκτρικές μετρήσεις 
χωρητικότητας-τάσης και χωρητικότητας-συχνότητας. 

0

1

2

3

4

5

PiranhaModified RCA

t o
x

Καθαρισμός

Non - annealed

  C - F

 C - V

Standard RCA

 

 

 

-3 -2 -1 0 1 2

0.00E+000

1.00E-011

2.00E-011

3.00E-011

4.00E-011

5.00E-011

6.00E-011

7.00E-011

8.00E-011

9.00E-011

C
a

p
a

c
it
a

n
c
e

 (
F

)

Voltage (Volts)

Non-annealed

-150 Volts. RT. 20 min

 Standard RCA

 Modified RCA

 Piranha

 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 5.7.6.1 (α) Πάχος οξειδίου συναρτήσει του καθαρισμού του δισκιδίου  όπως έχει 
υπολογιστεί από μετρήσεις χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και της τάσης και (β) 

χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης συναρτήσει του καθαρισμού, για τις συνθήκες 2, 3Α και 
1Β. 

 

Παρατηρούμε πως οι καθαρισμοί με standard RCA και διάλυμα Piranha, οδηγούν σε 
οξείδια παρόμοιου πάχους, ενώ ο καθαρισμός με τροποποιημένο RCA, προκαλεί τον 
σχηματισμό οξειδίου με μικρότερο πάχος. Όσον αφορά τις ηλεκτρικές ιδιότητες, ο 
καθαρισμός με  διάλυμα Piranha, συντελεί στην ανάπτυξη οξειδίου το οποίο επιτρέπει 
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πιο σταθερή κατάσταση συσσώρευσης. Οι άλλοι καθαρισμοί οδηγούν στον σχηματισμό 
οξειδίων, το οποίο σε κατάσταση συσσώρευσης παρουσιάζουν υψηλές διαρροές 
φορτίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση του τροποποιημένου καθαρισμού RCA. Ανόπτηση 
με forming gas, πιθανότατα να βελτιώνει την ποιότητα των οξειδίων. 

Στο σχήμα 5.7.6.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η επίδραση  της εφαρμοζόμενης 
τάσης στο πάχος του οξειδίου που έχει αναπτυχθεί σε υπόστρωμα πυριτίου 
καθαρισμένο με standard RCA, που έχει υποστεί PMA, για σταθερό χρόνο κατεργασίας 
20 min και σταθερή εφαρμοζόμενη τάση -150 Volts, όπως αυτό έχει μετρηθεί 
ελλειψομετρικά, αλλά και όπως έχει εξαχθεί από ηλεκτρικές μετρήσεις χωρητικότητας-
τάσης και χωρητικότητας-συχνότητας. 
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Σχήμα 5.7.6.2 (α) Πάχος οξειδίου συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα και της 
ανόπτησης, όπως έχει υπολογιστεί από μετρήσεις χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας 

και συναρτήσει της τάσης και (β) χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης για τις συνθήκες 
πλάσματος 1C, 2, 3C. 

 

Παρατηρούμε πως όταν εφαρμόζεται στο υπόστρωμα τάση -50 Volts, στο οξείδιο 
παρουσιάζεται υψηλή συγκέντρωση θετικών φορτίων, όπου έχει σαν αποτέλεσμα την 
μετατόπιση της C – V χαρακτηριστικής σε περισσότερο αρνητικές τάσεις. Μετέπειτα 
ανόπτηση με forming gas ελαττώνει την συγκέντρωση των θετικών φορτίων, όμως δεν 
μπορεί να ελαττώσει την ύπαρξη διεπιφανειακών καταστάσεων, η οποία εκδηλώνεται με 
την ύπαρξη hump στην C –V χαρακτηριστική. Αύξηση της εφαρμοζόμενης τάσης σε -
150 Volts, δεν προκαλεί σημαντική διαφορά στα πάχη του αναπτυσσόμενου οξειδίου, 
είναι όμως σημαντική η αύξηση στην συγκέντρωση των αρνητικών μόνιμων φορτίων. 
Εφαρμόζοντας όμως συνδυασμό των δύο μεθοδολογιών, παρατηρούμε ότι 
επιτυγχάνεται περιορισμός της συγκέτρωσης των αρνητικών φορτίων, μείωση του 
πάχους και εξαφάνιση του hump στην C–V χαρακτηριστική, λόγω της υψηλής 
συγκέντρωσης των διεπιφανειακών καταστάσεων. Ανόπτηση με forming gas 
πιθανότατα να βελτιώνει περισσότερο την ποιότητα και αυτού του οξειδίου, όπως και 
στην περίπτωση όπου εφαρμόζονται -150 Volts.  

Στο σχήμα 5.7.6.3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η επίδραση  της αναλογίας μίγματος 
[Ο2]/[Ο2+Αr] στο πάχος του οξειδίου που έχει αναπτυχθεί σε υπόστρωμα πυριτίου 
καθαρισμένο με standard RCA ή piranha, για σταθερό χρόνο κατεργασίας 20 min και 
σταθερή εφαρμοζόμενη τάση -150 Volts, που έχει υποστεί PMA, όπως αυτό έχει 
μετρηθεί ελλειψομετρικά, αλλά και όπως έχει εξαχθεί από ηλεκτρικές μετρήσεις 
χωρητικότητας-τάσης και χωρητικότητας-συχνότητας.  
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Σχήμα 5.7.6.3 (α) Πάχος οξειδίου όπως έχει υπολογιστεί από μετρήσεις χωρητικότητας 
συναρτήσει της τάσης και (β) χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, συναρτήσει του καθαρισμού 

και της αναλογίας μίγματος. 

Παρατηρείται αύξηση του πάχους με την αύξηση της συγκέντρωσης του Ο2 στο μείγμα 
Ο2 και Ar από 1,5% μέχρι 5%. Περαιτέρω αύξηση αυτής στο μείγμα, προκαλεί ελάττωση 
του πάχους. Πιθανόν αυτό να οφείλεται στην ελάττωση των ενεργών ιόντων οξυγόνου 
που συμμετέχουν στην οξείδωση. Αύξηση της συγκέντρωσης μέχρι 8%, οδηγεί σε 
αύξηση της συγκέντρωσης των αρνητικών φορτίων, ενώ περαιτέρω αύξηση σε 10%, 
επαναφέρει την συγκέντρωση των μόνιμων ηλεκτρικών φορτίων προς την αρχική 
κατάσταση.  

Στο σχήμα 5.7.6.4, δίνονται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης συναρτήσει του 
καθαρισμού, της αναλογίας μίγματος και της εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα, για 
τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης. 
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Σχήμα 5.7.6.4 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης συναρτήσει του καθαρισμού, της αναλογίας 
μίγματος και της εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα, για τις διάφορες καταστάσεις 

ανόπτησης 
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Από το συγκεντρωτικό διάγραμμα στο σχήμα 5.7.6.4, βλέπουμε πως προτιμότερη είναι 
η συνθήκη καθαρισμού με standard RCA, στην περίπτωση όπου εφαρμόζεται τάση στο 
υπόστρωμα -150 V, και η συγκέντρωση του οξυγόνου στο μείγμα οξυγόνου και αργού 
είναι 10%, ενώ το δείγμα έχει υποστεί ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση με forming gas. 
Στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται δημιουργία οξειδίου με την μικρότερη 
συγκέντρωση μόνιμων αρνητικών ιόντων, ενώ δεν παρατηρείται υστέρηση.  

Όσον αφορά τον καθαρισμό, παρατηρούμε πως η τελική ανόπτηση με forming gas δεν 
βελτιώνει αισθητά το οξείδιο που έχει υποστεί καθαρισμό με διάλυμα Piranha, σε 
αντίθεση με την περίπτωση του οξειδίου που έχει καθαριστεί με standard RCA, όπου 
παρατηρείται σημαντική βελτίωση.  

Επιπρόσθετα, παρατηρούμε πως υπάρχει σχετική επαναλειψιμότητα στην περίπτωση 
καθαρισμού με standard RCA, χωρίς περαιτέρω βήμα ανόπτησης, συγκριτικά με την 
περίπτωση καθαρισμού με Piranha, όπου τις αντίστοιχες φορές που πραγματοποιήθηκε 
το πείραμα, προέκυψε οξείδιο με πολύ μεγάλη διαφορά στην συγκέντρωση αρνητικών 
μόνιμων φορτίων, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο καθαρισμός με 
διάλυμα Piranha δεν προτιμάται καθώς, δημιουργεί στο αρχικό υπόστρωμα πυριτίου 
ένα χημικό οξείδιο, του οποίου η επιφάνεια είναι φορτισμένη (λόγω υδροξυλίων) και 
ασταθής, με αποτέλεσμα να συντελεί στην ενίσχυση της μη επαναλειψιμότητας της 
ανάπτυξης οξειδίου με πλάσμα. Περαιτέρω βήμα καθαρισμού σε διάλυμα HF, μετά το 
piranha απομακρύνει αυτό το οξείδιο, η επιφάνεια όμως που παραμένει είναι τυχαία και 
όχι τόσο επαναλείψιμη όσο μια επιφάνεια πυριτίου μετά από standard καθαρισμό RCA. 

 Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως παρόλο που καθαρισμός με Piranha 
οδήγησε σε οξείδιο καλύτερης ποιότητας, σε σχέση με τον καθαρισμό με standard RCA, 
συμπέρασμα που ταυτίζεται με το συμπέρασμα που προκύπτει από τις αντίστοιχες 
μετρήσεις IR, όταν ακολουθησε annealing με forming gas, το οξείδιο που καθαρίστηκε 
με standard RCA βελτιώθηκε σημαντικά, φαινόμενο που δεν παρατηρήθηκε και στην 
περίπτωση του οξειδίου που είχε καθαριστεί με Piranha, οπότε τελικά προτιμάται για 
την κατασκευή του οξειδίου, καθαρισμός με standard RCA και μετέπειτα annealing με 
forming gas.  Την προτίμηση για το τελευταίο, ενισχύει το γεγονός, πως στην 
περίπτωση καθαρισμού με RCA, επιτυγχάνεται καλύτερη επαναλειψιμότητα στον 
σχηματισμό οξειδίου με πλάσμα. Από τις διαφορετικές συγκεντρώσεις οξυγόνου στο 
μείγμα οξυγόνου και αργού, προτιμάται η 10%.  

 

5.8 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΟΠΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ (POST OXIDATION ANNEALING, POA)  

5.8.1 Μετρούμενο πάχος του υμενίου του οξειδίου του πυριτίου με ελλειψομετρία 

Παρατίθενται οι πίνακες 5.8.1.1 και 2, με τις συνθήκες πλάσματος 2, 3Α, 1Β και 1C, 2, 
3C αντίστοιχα, με βασική παράμετρο την ανόπτηση αμέσως μετά την οξείδωση (Post 
Oxidation Annealing, POA) για διάφορες μεθόδους καθαρισμού, καθώς ``` και για 
διαφορετική τάση στο υπόστρωμα, για μέθοδο καθαρισμού standard RCA, αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 5.8.1.1 Συνθήκες ανάπτυξης του οξειδίου, με βασική παράμετρο τις συνθήκες ανόπτησης 
αμέσως μετά την οξείδωση, για τις διάφορες περιπτώσεις  καθαρισμού του δισκιδίου του 

πυριτίου 

Κωδικός 
Συνθήκης 

Καθαρισμός 
υποστρώμα

τος 

Πίεση 
(P) 

Ισχύς 
(W) 

Αναλογί
α 

μίγματο
ς O2/Ar 

(%) 

Θερμο
κρασία 

(°C) 

Χρόνος 
κατεργα

σίας 
(min) 

Τάση 
(Volts) 

Ανόπτηση 
μετά την 
οξείδωση 

(POA) 
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2ΟΒ 
Standard 

RCA 
1.33 1900 1,5 

Περιβά
λλοντο

ς 
20 -150 Ν2 

2ΟC 
Standard 

RCA 
1.33 1900 1,5 

Περιβά
λλοντο

ς 
20 -150 

Forming 
gas 

3Aob 
Τροποποιη
μένο RCA 

1.33 1900 1,5 
Περιβά
λλοντο

ς 
20 -150 Ν2 

3Aoc 
Τροποποιη
μένο RCA 

1.33 1900 1,5 
Περιβά
λλοντο

ς 
20 -150 

Forming 
gas 

1Bob Piranha 1.33 1900 1,5 
Περιβά
λλοντο

ς 

20 -150 Ν2 

1Boc Piranha 1.33 1900 1,5 
Περιβά
λλοντο

ς 

20 -150 
Forming 

gas 

 

Πίνακας 5.8.1.2 Συνθήκες ανάπτυξης του οξειδίου, με βασική παράμετρο τις συνθήκες ανόπτησης 
αμέσως μετά την οξείδωση, για διαφορετική εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα 

Κωδικός 
Συνθήκης 

Καθαρισμός 
υποστρώμα

τος 

Πίεση 
(P) 

Ισχύς 
(W) 

Αναλογία 
μίγματος 
O2/Ar (%) 

Θερμοκ
ρασία 
(°C) 

Χρόνος 
κατεργ
ασίας 
(min) 

Τάση 
(V) 

Ανόπτηση 
μετά την 
οξείδωση 

(POA) 

1COB 
Standard 

RCA 
1.33 1900 1,5 

Περιβάλ
λοντος 

20 - 50 Ν2 

1COC 
Standard 

RCA 
1.33 1900 1,5 

Περιβάλ
λοντος 

20 - 50 
Forming 

gas 

2ob 
Standard 

RCA 
1.33 1900 1,5 

Περιβάλ
λοντος 

20 -150 Ν2 

2oc 
Standard 

RCA 
1.33 1900 1,5 

Περιβάλ
λοντος 

20 -150 
Forming 

gas 

3Cob 
Standard 

RCA 
1.33 1900 1,5 

Περιβάλ
λοντος 

10 -150 

Ν2 

10 -50 

3Coc 
Standard 

RCA 
1.33 1900 1,5 

Περιβάλ
λοντος 

10 -150 
Forming 

gas 
10 -50 
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5.8.2 Πάχος του υμενίου του οξειδίου του πυριτίου υπολογισμένο από την 
χαρακτηριστική χωρητικότητας – συχνότητας, C-F, συναρτήσει της 
επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στα σχήματα 5.8.2.1, 2 και 3, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης για 
καθαρισμό δισκιδίου του πυριτίου standard RCA, τροποποιημένο RCA και piranha, 
αντίστοιχα, για χρόνο κατεργασίας στο πλάσμα 20 min και εφαρμοζόμενη τάση στο 
υπόστρωμα -150 Volts, στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση μετά την 
οξείδωση (POA) και όπου ήταν δυνατή, η μέτρηση που αντιστοιχεί στην μεταβολή της 
χωρητικότητας με την συχνότητα. 

Στους πίνακες 5.8.2.1, 2 και 3, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών 
φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των 
υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις. 
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Σχήμα 5.8.2.1 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για ανόπτηση 
αμέσως μετά την οξείδωση (α) σε περιβάλλον Ν2 και (β) σε περιβάλλον forming gas και (γ) 

σύγκριση αυτών με την περίπτωση όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση αμέσως μετά την 
οξείδωση, για την συνθήκη πλάσματος 2. 

 

Πίνακας 5.8.2.1 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για 

την Συνθήκη Πλάσματος 2, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης μετά την οξείδωση. 

Κωδικός PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) tox (nm) από tox (nm) από 
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Συνθήκης  C-F C-V 

2ob Χωρίς 2,986E12 1,533E12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
4,481 

2oc Χωρίς 6,43E12 4,772E12 
Υψηλό ρεύμα 

διαρροής 
4,14 

Η ανόπτηση μετά την οξείδωση με Ν2 ελαττώνει σημαντικά τα αρνητικά φορτία. 
Παρατηρούμε πως η ανόπτηση μετά την οξείδωση με forming gas, προκαλεί ελάττωση 
του πάχους.  
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Σχήμα 5.8.2.2 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για ανόπτηση 
αμέσως μετά την οξείδωση (α) σε περιβάλλον Ν2 και (β) σε περιβάλλον forming gas και (γ) 

σύγκριση αυτών με την περίπτωση όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση αμέσως μετά την 
οξείδωση, για την συνθήκη πλάσματος 3Α. 

 

Πίνακας 5.8.2.2 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για 

την Συνθήκη Πλάσματος 3Α, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης μετά την οξείδωση. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 

3Aob Χωρίς 6,696E12 5,052E12 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
4,259 
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3Aoc Χωρίς 6,878E12 5,345E12 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
4,589 

Παρατηρούμε πως η ανόπτηση μετά την οξείδωση με forming gas, βελτιώνει την 
κατάσταση συσσώρευσης, αν και προκαλεί την αύξηση των αρνητικών φορτίων.  
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Σχήμα 5.8.2.3 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για ανόπτηση 
αμέσως μετά την οξείδωση (α) σε περιβάλλον Ν2, καθώς και το αντίστοιχο πραγματικό  και  

φανταστικό μέρος της εμπέδησης συναρτήσει της συχνότητας (β), και σε περιβάλλον forming gas 
και (γ) σύγκριση αυτών με την περίπτωση όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση αμέσως 

μετά την οξείδωση, για την συνθήκη πλάσματος 1Β. 

 

Πίνακας 5.8.2.3 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος 1Β, για τις διάφορες καταστάσεις 
ανόπτησης μετά την οξείδωση. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 

1Bob Χωρίς 7,619E12 6,049E12 4.252 4,542 

1Boc Χωρίς 8,687E12 7,126E12 - 4,551 
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Παρατηρούμε πως η ανόπτηση μετά την οξείδωση δεν βελτιώνει σημαντικά τις 
ηλεκτρικές ιδιότητες του οξειδίου, αλλά απλά προκαλεί την μείωση του πάχους του.  

 Στα σχήματα 5.8.2.4 και 5, παρατίθενται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης για 
καθαρισμό δισκιδίου του πυριτίου standard RCA, χρόνο κατεργασίας στο πλάσμα 20 
min και εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα -50 Volts και συνδυασμό των τιμών -150 
Volts και -50 Volts, για 10 συν 10 min, στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί 
ανόπτηση μετά την οξείδωση (POA), σε περιβάλλον Ν2 και forming gas και όπου ήταν 
δυνατή, η μέτρηση που αντιστοιχεί στην μεταβολή της χωρητικότητας με την συχνότητα. 

Στους πίνακες 5.8.2.4 και 5, παρατίθενται οι συγκεντρώσεις των διεπιφανειακών 
φορτίων και των φορτίων καθορισμένης θέσης, όπως και οι τιμές για το πάχος των 
υμενίων, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρικές μετρήσεις. 
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Σχήμα 5.8.2.4 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για ανόπτηση 
αμέσως μετά την οξείδωση (α) σε περιβάλλον Ν2 και  (β) σε περιβάλλον forming gas καθώς και το 
αντίστοιχο πραγματικό  και  φανταστικό μέρος της εμπέδησης συναρτήσει της συχνότητας (γ) για 

Vaccumul.=-1.4V, και (δ) σύγκριση αυτών με την περίπτωση όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί 
ανόπτηση αμέσως μετά την οξείδωση, για την συνθήκη πλάσματος 1C. 

 

Πίνακας 5.8.2.4 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της συχνότητας και συναρτήσει 

της εφαρμοζόμενης τάσης, για την Συνθήκη Πλάσματος 1C, για τις διάφορες καταστάσεις 
ανόπτησης μετά την οξείδωση. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 
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1COB 

Χωρίς 7,514E12 5,557E12 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 

3,772 

Forming 
gas 

4,578Ε12 2,545Ε12 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
3,656 

1COC 

Χωρίς 5,496E12 3,919E12 4,68 4,671 

Forming 
gas 

3,694Ε12 2,015Ε12 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
4,403 

Μετά την ανόπτηση με forming gas, παρατηρείται μείωση της ολίσθησης, άρα κυρίως 
των φορτίων καθορισμένης θέσης και μικρή βελτίωση της κλίσης, δηλαδή της 
κατανομής των διεπιφανειακών φορτίων, όμως δεν επιτυγχάνεται σταθεροποίηση της 
χαρακτηριστικής χωρητικότητας – τάσης, στην περιοχή της συσσώρευσης. 

Παρατηρούμε πως με την ανόπτηση μετά την οξείδωση το οξείδιο συμπυκνώνεται, ενώ 
μειώνεται ελαφρώς η συγκέντρωση των αρνητικών μόνιμων φορτίων, προτιμάται όμως 
η ανόπτηση με Ν2, με την οποία επιτυγχάνεται καλύτερη κατάσταση συσσώρευσης.  

Όμως, σημαντική βελτίωση επιφέρει και η ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση με forming 
gas, με την οποία επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των αρνητικών μόνιμων φορτίων. 
Επίσης, ελαττώνεται σημαντικά η ύπαρξη παγίδων στο οξείδιο, σε βαθμό που να μην 
μπορεί να παρατηρηθεί υστέρηση. Ταυτόχρονα, παρατηρούμε και περαιτέρω 
συμπύκνωση του οξειδίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση της ανόπτησης μετά την οξείδωση 
με Ν2. 
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(γ) 

Σχήμα 5.8.2.5 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης, πειραματικές και θεωρητικές, για ανόπτηση 
αμέσως μετά την οξείδωση (α) σε περιβάλλον Ν2 και (β) σε περιβάλλον forming gas και (γ) 

σύγκριση αυτών με την περίπτωση όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση αμέσως μετά την 
οξείδωση, για την συνθήκη πλάσματος 3C. 

 

Πίνακας 5.8.2.5 Διεπιφανειακά φορτία και φορτία καθορισμένης θέσης καθώς και πάχος οξειδίου 
όπως υπολογίζεται από την μέτρηση χωρητικότητας συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης, για 

την Συνθήκη Πλάσματος 3C, για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης μετά την οξείδωση. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

PMA Qss (cm
-2

) Qfix (cm
-2

) 
tox (nm) 
από C-F 

tox (nm) 
από C-V 

3Cob Χωρίς 6,705E12 5,119E12 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
4,473 

3Coc Χωρίς 4,544E12 3,112E12 
Υψηλό 
ρεύμα 

διαρροής 
4,946 

Παρατηρούμε πως η ανόπτηση μετά την οξείδωση προκαλεί μείωση της συγκέντρωσης 
των μόνιμων θετικών φορτίων, στην περίπτωση που γίνεται σε περιβάλλον forming gas, 
όμως καλύτερη κατάσταση συσσώρευσης επιτυγχάνεται σε περιβάλλον Ν2, όπου 
παρατηρείται και μικρή μεταβολή του πάχους.  

 

5.8.3 Ηλεκτρικό πεδίο κατάρρευσης του υμενίου οξειδίου του πυριτίου, όπως 
προκύπτει από την χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης, I-V, συναρτήσει της 
επίδρασης της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 

Στο σχήμα 5.8.3.1, παρατίθενται οι μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας του κάθε 
διηλεκτρικού για τις συνθήκες 2, 3Α, 1Β, 3C, και 1C για τις διάφορες καταστάσεις 
ανόπτησης μετά την οξείδωση και τις διάφορες καταστάσεις PMA και στον Πίνακα 
5.8.3.1 οι τιμές της τάσης και του πεδίου διηλεκτρικής κατάρρευσης.  
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(θ) (ι) 

Σχήμα 5.8.3.1 Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, για τις συνθήκες πλάσματος 2, 3Α, 1Β, 1C και 3C, 
στην περίπτωση όπου έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση μετά την οξείδωση σε περιβάλλον Ν2 (α), 

(γ), (ε), (ζ) και (θ) και σε περιβάλλον forming gas (β), (δ), (στ), (η) και (ι), για τις διάφορες 
καταστάσεις ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση. 

 

Πίνακας 5.8.3.1 Τάση V διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις συνθήκες πλάσματος 2, 3Α, 1Β, 1C και 
3C, στην περίπτωση όπου έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση μετά την οξείδωση σε περιβάλλον Ν2 
και σε περιβάλλον forming gas για τις διάφορες καταστάσεις ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση. 

Κωδικός 
Συνθήκης 

V διηλεκτρικής κατάρρευσης (Volts) 

 Χωρίς PMA annealing PMA annealing με forming gas 

2ob Έχει ρεύμα διαρροής  

2oc Έχει ρεύμα διαρροής  

3Aob Έχει ρεύμα διαρροής  

3Aoc Έχει ρεύμα διαρροής  

1Bob Έχει ρεύμα διαρροής  

1Boc Έχει ρεύμα διαρροής  

1COB Έχει ρεύμα διαρροής Έχει ρεύμα διαρροής 

1COC Έχει ρεύμα διαρροής Έχει ρεύμα διαρροής 

3Cob Έχει ρεύμα διαρροής  

3Coc Έχει ρεύμα διαρροής  

 

5.8.4 Βέλτιστες συνθήκες κατασκευής του υμενίου οξειδίου του πυριτίου στην 
περίπτωση της επίδρασης της ανόπτησης μετά την οξείδωση (POA) και 
της ανόπτησης μετά την επιμετάλλωση (PMA) 
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Σχήμα 5.8.4.1 Επίδραση (α) της ανόπτησης μετά την οξείδωση (POA) και του καθαρισμού  και (β) 
της ανόπτησης μετά την οξείδωση (POA) και της εφαρμοζόμενης τάσης, στο πάχος του οξειδίου 

όπως υπολογίζεται από ηλεκτρικές μετρήσεις 

Με την ανόπτηση μετά την οξείδωση είτε σε περιβάλλον Ν2 είτε σε περιβάλλον forming 
gas, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στο πάχος του οξειδίου 
συναρτήσει της μεθόδου καθαρισμού, όπως προκύπτει από τις χαρακτηριστικές 
χωρητικότητας-τάσης, Σχήμα 5.8.4.1 (α). Στην περίπτωση που εξετάζεται η επίδραση 
της εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα, παρατηρείται πως η ανόπτηση μετά την 
οξείδωση σε περιβάλλον αζώτου οδηγεί σε μεγαλύτερη συμπύκνωση συγκριτικά με το 
περιβάλλον forming gas, όταν εφαρμόζεται τάση -50 Volts για 20 min ή -150 Volts για 
10 min και -50 Volts για10 min, ενώ όταν εφαρμόζεται τάση -150 Volts για 20 min, η 
συμπύκνωση είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση που η ανόπτηση μετά την οξείδωση 
γίνεται σε περιβάλλον forming gas. 

Στο σχήμα 5.8.4.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας - 
τάσης για τις διάφορες συνθήκες ανόπτησης μετά την οξείδωση, καθαρισμού του 
υποστρώματος και εφαρμοζόμενης τάσης.  
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Σχήμα 5.8.4.2 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης για διαφορετικούς καθαρισμούς και 
διαφορετικές τιμές εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα, όταν έχει πραγματοποιηθεί ανόπτηση 

μετά την οξείδωση σε περιβάλλον Ν2 ή forming gas. 

 

Από το συγκεντρωτικό διάγραμμα αυτής της παραγράφου φαίνεται πως ο συνδυασμός 
της ανόπτησης μετά την οξείδωση, ιδιαίτερα σε περιβάλλον Ν2, με την ανόπτηση μετά 
την επιμετάλλωση σε περιβάλλον forming gas, οδηγεί σε σημαντική ελάττωση της 
συγκέντρωσης των μόνιμων φορτίων, όπως φαίνεται για τα υποστρώματα p τύπου. 
Όμως η μόνη συνθήκη στην οποία εφαρμόστηκε ο συνδυασμός αυτός των 
καταστάσεων ανόπτησης, είναι  η εφαρμογή τάσης -50 Volts, για 20 min, όταν το 
υπόστρωμα έχει καθαριστεί με standard RCA. Στην περίπτωση αυτή, και πριν την 
εφαρμογή του συνδυασμού ανοπτήσεων, παρουσιάζεται hump στην C – V 
χαρακτηριστική, το οποίο δεν εξαλείφεται παρόλη την εφαρμογή των δύο ειδών 
ανόπτησης. Έτσι, δεν προτιμάται αυτή η συνθήκη, αλλά προτιμώνται α) η εφαρμογή 
τάσης -150 Volts, για 20 min, και β) η εφαρμογή – 150 Volts για 10 min και -50 Volts για 
10 min, όταν και στις δύο περιπτώσεις, το υπόστρωμα πυριτίου έχει καθαριστεί με 
διαδικασία standard RCA και έχει εφαρμοστεί ανόπτηση μετά την οξείδωση σε 
περιβάλλον Ν2. Προτιμάται δε, η περίπτωση (α), όπου θα μπορούσε να βελτιωθεί 
περαιτέρω με ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση, σε περιβάλλον forming gas.   
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5.9 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΜΕΝΙΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ 
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 

5.9.1 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας – τάσης για υποστρώματα n και p τύπου 

Στο σχήμα 5.9.1.1, παρουσιάζονται οι βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης οξειδίου στην 
περίπτωση n-τύπου και p-τύπου υποστρώματος. 
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Σχήμα 5.9.1.1 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης (α) για υποστρώματα n-τύπου και (β) για 
υποστρώματα p-τύπου, για τις βέλτιστες συνθήκες πλάσματος 

 

Στην περίπτωση του n- τύπου υποστρώματος, από τις παραπάνω C – V 
χαρακτηριστικές η συνθήκη -150 Volts, 10 min, 1,5 %, RT, Standard RCA, PMA forming 
gas, φαίνεται να δίνει την καλύτερη χαρακτηριστική, καθώς συνδυάζει μικρή 
συγκέντρωση μόνιμων θετικών φορτίων, απουσία υστέρησης, σταθερή κατάσταση 
συσσώρευσης και απουσία hump. Συγκριτικά, παρουσιάζεται στο διάγραμμα η C – V 
χαρακτηριστική ενός θερμικού οξειδίου SiO2 πάχους 5,25 nm, που έχει υποστεί 
ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση σε περιβάλλον N2.  

Αντίστοιχα και για τους ίδιους λόγους, από τις C – V χαρακτηριστικές σε p- τύπου 
υποστρώματα, η συνθήκη -150 Volts, 20 min, 10 %, RT, Standard RCA, PMA forming 
gas. Συγκριτικά, παρουσιάζεται στο διάγραμμα η C – V χαρακτηριστική ενός θερμικού 
οξειδίου SiO2 πάχους 4 nm, που έχει υποστεί ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση σε 
περιβάλλον N2. 

 

5.10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ SOI. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ 

5.10.1 Χαρακτηριστικές μεταφοράς και εξόδου 

Πραγματοποιείται ηλεκτρικός χαρακτηρισμός μερικώς απογυμνωμένων τρανζίστορ 
επίδρασης πεδίου MOS, με μήκος πύλης L = 2 μm και πλάτος καναλιού W = 10 μm, στο 
οποίο αναπτύχθηκε οξείδιο πύλης με πλάσμα, πάχους 5 nm, σύμφωνα με τις συνθήκες: 
Ισχύς: 1900W, Εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα: -150V, Αναλογία αερίου μίγματος 
O2/(Ο2+Ar): 1,5%, Πίεση: 1,33 Pa, Θερμοκρασία: 25°C (θερμοκρασία περιβάλλοντος), 
Χρόνος κατεργασίας στο πλάσμα: 20 min.  
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Τυπικές χαρακτηριστικές μεταφοράς φαίνονται στο σχήμα 5.10.1.1.  
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Σχήμα 5.10.1.1 Χαρακτηριστικές μεταφοράς για τρανζίστορ με μήκος πύλης L=2 μm και πλάτος 
καναλιού W=10 μm με οξείδιο πύλης που αναπτύχθηκε σε πλάσμα 

 

Από τις μετρήσεις των χαρακτηριστικών μεταφοράς παρατηρούμε πως για αρνητικές 
τιμές της τάσης VGS, το ρεύμα IDS αυξάνεται με την παράμετρο VDS. Αυτή η 
συμπεριφορά, που ονομάζεται φαινόμενο διαρροής που επάγεται από τον απαγωγό 
προς την πύλη (Gate Induced Drain Leakage Current, GIDL) εξηγείται ως εξής: καθώς 
το οξείδιο πύλης αλληλεκαλύπτει την κεκλιμένη περιοχή του απαγωγού, η εφαρμογή 
αρνητικής τάσης προκαλεί την δημιουργία μιας προσαυξημένης περιοχής 
απογύμνωσης συγκριτικά με την συνήθη επίπεδη τεχνολογία πυριτίου [6]. Αν 
εφαρμοστεί μεγαλύτερη αρνητική τάση, οπότε η κάμψη μεταξύ της ζώνης αγωγιμότητας 
του απαγωγού και της ζώνης αγωγιμότητας του καναλιού γίνει μεγαλύτερη από το 
ενεργειακό χάσμα του πυριτίου, τότε ηλεκτρόνια μεταφέρονται από την ζώνη 
αγωγιμότητας του απαγωγού προς την ζώνη αγωγιμότητας του καναλιού, με βάση το 
φαινόμενο σήραγγος και αυξάνεται το ρεύμα στον απαγωγό. Το φαινόμενο αυτό θα 
μπορούσε να αποφευχθεί με βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των μασκών, ώστε να 
είναι μικρότερη η αλληλεπικάλυψη πύλης – απαγωγού.  

Για να υπολογίσουμε την τάση κατωφλίου Vth του τρανζίστορ, επεξεργαζόμαστε την 
χαρακτηριστική εισόδου IDS - VGS του προηγούμενου σχήματος, για VDS = 0.1 Volts, 
ώστε το τρανζίστορ να λειτουργεί στην γραμμική περιοχή, στην οποία ισχύει η σχέση  
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Σχήμα 5.10.1.2  Εύρεση τάσης κατωφλίου του τρανζίστορ με μήκος πύλης L=2 μm και πλάτος 
καναλιού W=10 μm με οξείδιο πύλης που αναπτύχθηκε σε πλάσμα, για VDS = 0.1 Volts 

 

Από την γραμμική περιοχή του σχήματος, προκύπτει πως 
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 , που πρόκειται για τυπική τιμή τάσης 

κατωφλίου για τρανζίστορ με μήκος πύλης L = 2 μm.   

Τυπικές χαρακτηριστικές εξόδου για διάφορες τάσεις στην πύλη, με γειωμένο το 
υπόστρωμα  φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 5.10.1.3 Χαρακτηριστικές εξόδου για τρανζίστορ με μήκος πύλης L=2 μm και πλάτος 
καναλιού W=10 μm με οξείδιο πύλης που αναπτύχθηκε σε πλάσμα 

 

Είναι εμφανές πως υψηλό ρεύμα στον κόρο μπορεί να επιτευχθεί, καθώς και περιοχή 
κόρου με χαμηλή διαρροή, υποδεικνύοντας την καλή λειτουργία του οξειδίου του 
πυριτίου, ανεπτυγμένου σε πλάσμα, σαν οξείδιο πύλης.  
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5.11 Ακτινομετρία στο πλάσμα 

5.11.1 Ακτινομετρία 

Πραγματοποιήθηκε ακτινομετρία στο πλάσμα αερίου μίγματος 1.5% [Ο2]/[Ο2+Ar], 
χρησιμοποιώντας το Ar, σαν αέριο ιχνηλάτη. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η μεταβολή 
της σχετικής συγκέτρωσης του ατομικού οξυγόνου συναρτήσει της πίεσης στο πλάσμα, 
για σταθερή ισχύ στο πλάσμα, καθώς και η μεταβολή της σχετικής συγκέντρωσης του 
ατομικού οξυγόνου, συναρτήσει της ισχύος του πλάσματος, για σταθερή πίεση. 
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Σχήμα 5.11.1.1 Σχετική συγκέντρωση του ατομικού οξυγόνου συναρτήσει της πίεσης και της 
ισχύος του πλάσματος 

 

Η σχετική συγκέντρωση του ατομικού οξυγόνου ελαττώνεται από 5 Pa σε 1.33 Pa, για 
σταθερή πυκνότητα ισχύος 1800 W, ενώ αυξάνεται με την ισχύ στο πλάσμα, για 
σταθερή πίεση στα 1.33 Pa. Το τελευταίο είναι σε συμφωνία με την παρατήρηση (από 
ελλειψομετρία και από ηλεκτρικό χαρακτηρισμό) ότι υψηλές τιμές της ισχύος του 
πλάσματος έχουν σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό υμενίων μεγαλύτερου πάχους. 
Ωστόσο, επίσης από ελλειψομετρία και ηλεκτρικό χαρακτηρισμό, προκύπτει πως σε 
χαμηλότερες τιμές πίεσης, προκύπτει παχύτερο οξείδιο, παρόλο που η σχετική 
συγκέντρωση του ατομικού οξυγόνου [O], μετριέται μικρότερη. Αυτό φανερώνει πως το 
ατομικό οξυγόνο δεν είναι το κύριο είδος που οφείλεται για τον σχηματισμό και την 
ανάπτυξη του οξειδίου και πως τα ιόντα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
οξειδίου του πυριτίου.  

Τα παραπάνω πειραματικά αποτελέσματα μας οδηγούν στα εξής συμπεράσματα για 
τον σχηματισμό διοξειδίου του πυριτίου στον αντιδραστήρα πλάσματος: ο 
βομβαρδισμός με πλάσμα καταστρέφει την επιφάνεια του πυριτίου, και είναι 
ισχυρότερος όταν εφαρμόζονται στο υπόστρωμα μεγαλύτερες τιμές τάσης. Όταν 
μηδενική τάση εφαρμόζεται στο υπόστρωμα πυριτίου, κυρίαρχος μηχανισμός που 
οδηγεί στην ανάπτυξη οξειδίου του πυριτίου είναι η διάχυση των οξειδωτικών ειδών 
διαμέσου του αναπτυσσόμενου προς την διεπιφάνεια πυριτίου –  οξειδίου του πυριτίου. 
Όταν αρνητική τάση εφαρμόζεται στο υπόστρωμα, ο κύριος μηχανισμός για την 
ανάπτυξη του οξειδίου είναι η ολίσθηση ή η διάχυση των οξειδωτικών μέσων διαμέσω 
του κατεστραμμένου επιφανειακού υμενίου προς την διεπιφάνεια πυριτίου – οξειδίου 
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του πυριτίου. Ταυτόγχρονα, τα οξειδωτικά μέσα ολισθαίνουν πιο βαθειά μέσα στο 
αναπτυσσόμενο οξείδιο προς την διεπιφάνεια πυριτίου – οξειδίου του πυριτίου και έτσι 
δημιουργούνται υμένια παχύτερων οξειδίων.  
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μελετήθηκε η ανάπτυξη υμενίων οξειδίου του πυριτίου σε αντιδραστήρα πλάσματος 
υψηλής πυκνότητας χρησιμοποιώντας μίγμα αερίων O2/Ar με σκοπό την κατασκευή 
υμενίου οξειδίου του πυριτίου σαν οξείδιο πύλης τρανζίστορ MOSFET σε υπόστρωμα 
SOI. Για να μελετηθούν οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υμενίων κατασκευάστηκαν 
πυκνωτές MOS και διερευνήθηκε η επίδραση των παραμέτρων της διεργασίας 
πλάσματος - συνολική πίεση των αερίων, ισχύς της γεννήτριας του πλάσματος, 
εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα, αναλογία μίγματος Ο2/[Ο2+Ar], ρυθμιζόμενη 
θερμοκρασία στο ηλεκτρόδιο, χρόνος οξείδωσης – αλλά και των παραμέτρων της 
συνολικής διεργασίας κατασκευής διηλεκτρικού πυκνωτών MOS και τρανζίστορ 
MOSFET σε υπόστρωμα SOI, όπως ο καθαρισμός των δισκιδίων του πυριτίου, η 
ανόπτηση μετά το τελικό στάδιο της επιμετάλλωσης κατά την κατασκευή ενός πυκνωτή 
MOS (Post Metallization Annealing) ή/και η ανόπτηση αμέσως μετά την οξείδωση (Post 
Oxidation Annealing).  

 

6.1 Επιλογή παραμέτρων 

6.1.1 Πίεση 

Επιλέχθηκε πίεση 1.33 Pa (παράγραφος 5.1) ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη 
ικανοποιητικού πάχους υμενίου οξειδίου του πυριτίου. 

 

6.1.2 Ισχύς 

Επιλέχθηκε μέγιστη δυνατή τιμή ισχύος 1900W (παράγραφος 5.2) ώστε να επιτευχθεί η 
ανάπτυξη ικανοποιητικού πάχους υμενίου οξειδίου του πυριτίου. 

 

6.1.3 Εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα 

Για αναλογία μίγματος O2/[O2+Ar] 1,5%, χρόνο κατεργασίας 20 min και εφαρμοζόμενη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος στο ηλεκτρόδιο, η προτιμότερη τιμή εφαρμοζόμενης τάσης 
στο υπόστρωμα είναι -150V, όπως προέκυψε από την μελέτη της παραγράφου 5.3. Το 
πάχος του διηλεκτρικού όπως προκύπτει από τις μετρήσεις C-V και C-F και 
ελλειψομετρίας, τα διεπιφανειακά φορτία, τα φορτία καθορισμένης θέσης και το πεδίο 
διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις συνθήκες ανάπτυξης του οξειδίου του πυριτίου που 
επιλέχθηκαν στην παράγραφο 5.3, συνοψίζονται στον πίνακα 6.1.3.1.  

  

Πίνακας 6.1.3.1 Πάχος όπως προκύπτει από ηλεκτρικές μετρήσεις και ελλειψομετρία και 
ηλεκτρικές ιδιότητες του διηλεκτρικού για επιλεγόμενη εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα -150 

Volts, όταν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός standard RCA, για πίεση 1.33 Pa, ισχύ 1900 W, 
αναλογία μίγματος O2/[O2+Ar] 1.5%, θερμοκρασία περιβάλλοντος, για χρόνο κατεργασίας 20 min 

και συγκριτικά 10 min και ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση σε περιβάλλον forming gas. 

t(min) tOX(C-V) 
(nm) 

tOX(C-F)(nm) tOX 
(ελλειψομετρία) 

Qss 

(cm
-2

) 

Qfix 

(cm
-2

) 

Ebr 

(MV/cm) 

20 8,668 8,154 7,1 -7,694E11 5,194E10 5,63 

10  5,995 5,4 4,1 2,031E12 3,197E12 4,88 
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6.1.4 Αναλογία μίγματος O2/[O2+Ar] 

Κατά την διερεύνηση της προτιμότερης τιμής αναλογίας μίγματος στην παράγραφο 5.4, 
για δεδομένη τιμή εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα -150V, προτιμήθηκε η 
αναλογία μίγματος 5% Ο2/[Ο2+Ar]. Το πάχος του διηλεκτρικού όπως προκύπτει από τις 
μετρήσεις C-V, C-F και ελλειψομετρίας, τα διεπιφανειακά φορτία, τα φορτία 
καθορισμένης θέσης και το πεδίο διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις συνθήκες 
ανάπτυξης του οξειδίου του πυριτίου που επιλέχθηκαν στην παράγραφο 5.4, 
συνοψίζονται στον πίνακα.   

 

Πίνακας 6.1.4.1 Πάχος όπως προκύπτει από ηλεκτρικές μετρήσεις και ελλειψομετρία και 
ηλεκτρικές ιδιότητες του διηλεκτρικού για επιλεγόμενη αναλογία μίγματος O2/[O2+Ar] 5%, όταν 

έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός standard RCA, για πίεση 1.33 Pa, ισχύ 1900 W, εφαρμοζόμενη 
τάση στο υπόστρωμα -150 Volts, θερμοκρασία περιβάλλοντος, χρόνο κατεργασίας 20 min και 

ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση σε περιβάλλον forming gas. 

O2/[O2+Ar]% tOX(C-V) 
(nm) 

tOX(C-F)(nm) tOX 
(ελλειψομετρία) 

Qss 

(cm
-2

) 

Qfix 

(cm
-2

) 

Ebr 

(MV/cm) 

5 4,193 Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

3,957±0,09 
4,29E12 6,08E12 9,1 

 

6.1.5 Χρόνος οξείδωσης 

Στην παράγραφο 5.5 μελετήθηκε η επίδραση του χρόνου οξείδωσης, όπου προέκυψε 
το συμπέρασμα πως η αύξηση του χρόνου οξείδωσης σε 20 min οδηγεί μεν σε μικρή 
αύξηση των φορτίων καθορισμένης θέσης, όμως έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση του 
ηλεκτρικού πεδίου κατάρρευσης. Το πάχος του διηλεκτρικού όπως προκύπτει από τις 
μετρήσεις C-V και C-F και ελλειψομετρίας, τα διεπιφανειακά φορτία, τα φορτία 
καθορισμένης θέσης και το πεδίο διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις συνθήκες 
ανάπτυξης του οξειδίου του πυριτίου που επιλέχθηκαν στην παράγραφο 5.5, 
συνοψίζονται στον πίνακα.  

 

Πίνακας 6.1.5.1 Πάχος όπως προκύπτει από ηλεκτρικές μετρήσεις και ελλειψομετρία και 
ηλεκτρικές ιδιότητες του διηλεκτρικού για επιλεγόμενο χρόνο κατεργασίας 20 min, όταν έχει 

πραγματοποιηθεί καθαρισμός standard RCA, για πίεση 1.33 Pa, ισχύ 1900 W, αναλογία μίγματος 
O2/[O2+Ar] 1.5%, εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα -150 Volts, θερμοκρασία περιβάλλοντος και 
ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση σε περιβάλλον forming gas, για υπόστρωμα Si n και p τύπου. 

Τύπος 
υποστρώματος 

tOX(C-V) 
(nm) 

tOX(C-F)(nm) tOX 
(ελλει
ψομετ
ρία) 

Qss 

(cm
-2

) 

Qfix 

(cm
-2

) 

Ebr 

(MV/cm) 

n  8,668 
8,154 

3,957±
0,09 

7,694E1
1 

5,194E10 5,63 

p 3,161 Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

7,4 
5,947E1
2 

4,456E12 Έχει ρεύμα 
διαρροής 
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6.1.6 Θερμοκρασία 

Στην παράγραφο 5.6 όπου μελετάται η επίδραση της θερμοκρασίας, προέκυψε πως 
αύξηση της θερμοκρασίας από περιβάλλοντος στους 150°C, προκαλεί μείωση των 
φορτίων καθορισμένης θέσης στο μισό (3,018Ε12 cm-2), μόνο στην περίπτωση που η 
εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα είναι μηδενική, αλλά οδηγεί και στην αύξηση των 
διεπιφανειακών καταστάσεων, όπως φαίνεται από την ύπαρξη hump στην C – V 
χαρακτηριστική σε 1,777Ε12 cm-2. Το πάχος του διηλεκτρικού όπως προκύπτει από τις 
μετρήσεις C-V και C-F και ελλειψομετρίας, τα διεπιφανειακά φορτία, τα φορτία 
καθορισμένης θέσης και το πεδίο διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις συνθήκες 
ανάπτυξης του οξειδίου του πυριτίου που επιλέχθηκαν στην παράγραφο 5.6, 
συνοψίζονται στον πίνακα.  

 

Πίνακας 6.1.6.1 Πάχος όπως προκύπτει από ηλεκτρικές μετρήσεις και ελλειψομετρία και 
ηλεκτρικές ιδιότητες του διηλεκτρικού για θερμοκρασία 150°C, όταν έχει πραγματοποιηθεί 

καθαρισμός standard RCA, για πίεση 1.33 Pa, ισχύ 1900 W, αναλογία μίγματος O2/[O2+Ar] 1.5%, 
εφαρμοζόμενη τάση στο υπόστρωμα 0 Volts, χρόνο κατεργασίας 20 min και ανόπτηση μετά την 

επιμετάλλωση σε περιβάλλον forming gas, για υπόστρωμα Si n τύπου. 

T (°C): 

 

tOX(C-V) 
(nm) 

tOX(C-F)(nm) tOX 
(ελλει
ψομετ
ρία) 

Qss 

(cm
-2

) 

Qfix 

(cm
-2

) 

Ebr 

(MV/cm) 

150 5,185 Όχι καλή 
μέτρηση 

3,4 
1,777Ε12 3,018Ε12 ‘Εχει ρεύμα 

διαρροής 

 

6.1.7 Καθαρισμός υποστρώματος 

Κατά την μελέτη της επίδρασης καθαρισμού του υποστρώματος πυριτίου στην 
παράγραφο 5.7, από την μελέτη των ιδιοτήτων τους με ηλεκτρικές μετρήσεις αλλά και 
φασματοσκοπία IR, προκύπτει πως ο standard καθαρισμός RCA οδηγεί σε οξείδιο 
πάχους 4,007nm, που προσεγγίζει την δομή του θερμικού οξειδίου, σε συνθήκες -150V, 
20 min, 10%  Ο2/[Ο2+Ar] και ανόπτηση με forming gas, ενώ πολύ καλή προκύπτει και η 
συνθήκη εφαρμοζόμενης τάσης -150V για 10 min και -50V για 10 min, που προκύπτει 
καλύτερη από την προηγούμενη στην περίπτωση όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί 
ανόπτηση μετά την τελική επιμετάλλωση, οπότε και θεωρείται πολλά υποσχόμενη στην 
περίπτωση όπου πραγματοποιηθεί και τελική ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση. Το 
πάχος του διηλεκτρικού όπως προκύπτει από τις μετρήσεις C-V και C-F και 
ελλειψομετρίας, τα διεπιφανειακά φορτία, τα φορτία καθορισμένης θέσης και το πεδίο 
διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις συνθήκες ανάπτυξης του οξειδίου του πυριτίου που 
επιλέχθηκαν στην παράγραφο 5.7, συνοψίζονται στον πίνακα.  

 

Πίνακας 6.1.7.1 Πάχος όπως προκύπτει από ηλεκτρικές μετρήσεις και ελλειψομετρία και 
ηλεκτρικές ιδιότητες του διηλεκτρικού για επιλεγόμενο καθαρισμό standard RCA, για πίεση 1.33 

Pa, ισχύ 1900 W, θερμοκρασία περιβάλλοντος, χρόνο κατεργασίας 20 min και εφαρμοζόμενη τάση 
στο υπόστρωμα -150 Volts για αναλογία μίγματος O2/[O2+Ar] 10% και ανόπτηση μετά την 

επιμετάλλωση σε περιβάλλον forming gas, καθώς και για τμηματική εφαρμογή τάσης -150 Volts 
για 10 min και -50 Volts για 10 min, όταν η αναλογία μίγματος O2/[O2+Ar] είναι 1.5% και δεν έχει 

πραγματοποιηθεί ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση. 

V (Volts): O2/[O2+
Ar]%: 

PMA: 

 

tOX(C-V) 
(nm) 

tOX(C-F)(nm) Qss 

(cm
-2

) 

Qfix 

(cm
-2

) 

Ebr 

(MV/cm) 
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-150 10 FG 4,007 ‘Εχει ρεύμα 
διαρροής 

4,847Ε12 2,939Ε
12 

‘Εχει ρεύμα 
διαρροής 

-150, 10 
min και -
50, 10 
min 

1.5 Όχι 4,841 

4,634 

7,702E12 6,233E
12 

Έχει ρεύμα 
διαρροής 

 

6.1.8 Ανόπτηση μετά την οξείδωση 

Στην περίπτωση όπου μελετάται και η επίδραση των συνθηκών ανόπτησης αμέσως 
μετά την οξείδωση (παράγραφος 5.8), παρατηρούμε πως με την εφαρμογή -150V, για 
20 min και αναλογία μίγματος 1,5%, σε δισκίδιο με καθαρισμό standard RCA, 
προτιμάται η ανόπτηση αμέσως μετά την οξείδωση σε περιβάλλον Ν2, οπότε θα 
μπορούσε να δοκιμαστεί και ο συνδυασμός της προαναφερόμενης συνθήκης 
ανόπτησης αμέσως μετά την οξείδωση, με την ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση σε 
περιβάλλον forming gas, όπως δοκιμάστηκε στην περίπτωση εφαρμογής -50V. Το 
πάχος του διηλεκτρικού όπως προκύπτει από τις μετρήσεις C-V και C-F και 
ελλειψομετρίας, τα διεπιφανειακά φορτία, τα φορτία καθορισμένης θέσης και το πεδίο 
διηλεκτρικής κατάρρευσης για τις συνθήκες ανάπτυξης του οξειδίου του πυριτίου που 
επιλέχθηκαν στην παράγραφο 5.8, συνοψίζονται στον πίνακα.  

 

Πίνακας 6.1.8.1 Πάχος όπως προκύπτει από ηλεκτρικές μετρήσεις και ελλειψομετρία και 
ηλεκτρικές ιδιότητες του διηλεκτρικού για επιλεγόμενο καθαρισμό standard RCA, για πίεση 1.33 
Pa, ισχύ 1900 W, θερμοκρασία περιβάλλοντος, χρόνο κατεργασίας 20 min και αναλογία μίγματος 
O2/[O2+Ar] 1.5%, στην περίπτωση εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα -150 Volts ή -50 Volts, 

όταν πραγματοποείται ανόπτηση μετά την οξείδωση σε περιβάλλον Ν2, χωρίς ανόπτηση μετά την 
επιμετάλλωση, καθώς και στην περίπτωση εφαρμοζόμενης τάσης στο υπόστρωμα -50 Volts, 

όταν πραγματοποείται ανόπτηση μετά την οξείδωση σε περιβάλλον Ν2 και ανόπτηση μετά την 
επιμετάλλωση σε περιβάλλον forming gas. 

PMA POA V (Volts) tOX(C-V) (nm) Qss 

(cm
-2

) 

Qfix 

(cm
-2

) 

Ebr 

(MV/cm) 

ΟΧΙ Ν2 -150 4,481 2,986Ε12 1,533Ε12 Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

ΟΧΙ N2 -50 3,772 7,514E12 5,557E12 
Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

FG N2 -50 3,656 4,578E12 2,545E12 
Υψηλό ρεύμα 
διαρροής 

 

6.1.9 Επιλεγόμενες συνθήκες 

Οι συνθήκες που τελικά επιλέγουμε φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα στην 
περίπτωση υποστρωμάτων p-τύπου και n-τύπου.  
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 (α)  (β) 

Σχήμα 6.1.9.1 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης (α) για υποστρώματα n-τύπου και (β) για 
υποστρώματα p-τύπου, για τις βέλτιστες συνθήκες πλάσματος 

 

Στην περίπτωση του n- τύπου υποστρώματος, από τις παραπάνω C – V 
χαρακτηριστικές η συνθήκη -150 Volts, 10 min, 1,5 %, RT, Standard RCA, PMA forming 
gas, φαίνεται να δίνει την καλύτερη χαρακτηριστική, καθώς συνδυάζει μικρή 
συγκέντρωση μόνιμων θετικών φορτίων, απουσία υστέρησης, σταθερή κατάσταση 
συσσώρευσης και απουσία hump. Συγκριτικά, παρουσιάζεται στο διάγραμμα η C – V 
χαρακτηριστική ενός θερμικού οξειδίου SiO2 πάχους 5,25 nm, που έχει υποστεί 
ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση σε περιβάλλον N2.  

Αντίστοιχα και για τους ίδιους λόγους, από τις C – V χαρακτηριστικές σε p- τύπου 
υποστρώματα, η συνθήκη -150 Volts, 20 min, 10 %, RT, Standard RCA, PMA forming 
gas. Συγκριτικά, παρουσιάζεται στο διάγραμμα η C – V χαρακτηριστική ενός θερμικού 
οξειδίου SiO2 πάχους 4 nm, που έχει υποστεί ανόπτηση μετά την επιμετάλλωση σε 
περιβάλλον N2. 

Στον πίνακα 6.1.9.1 δίνονται τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των υμενίων οξειδίου του 
πυριτίου που προκύπτουν με τις συνθήκες που προτείνονται τελικά.  

  

Πίνακας 6.1.9.1 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των υμενίων οξειδίου του πυριτίου που προκύπτουν 
με τις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης 

n-τύπου υπόστρωμα Si 

Πίεση: 
1.33Pa 

Ισχύς: 
1900W 

Εφαρμοζόμεν
η τάση στο 
υπόστρωμα: -
150 Volts 

Αναλογία 
μίγματος: 
O2/[O2+Ar]: 
1.5% 

Θερμοκρασία: 
περιβάλλοντος 

Χρόνος 
κατεργασίας: 
10 min 

Καθαρισμός
: standard 
RCA 

 

PMA tox από 
ελλειψο
μετρία 
(nm) 

tOX(C-F) (nm) tOX(C-V) 
(nm) 

Qss 

(cm
-2

) 

Qfix 

(cm
-2

) 

Ebr 

(MV/cm) 

FG 4,1 5,4 5,995 2,031E12 3,197E12 4,88 
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p-τύπου υπόστρωμα Si 

Πίεση: 
1.33Pa 

Ισχύς: 
1900W 

Εφαρμοζόμεν
η τάση στο 
υπόστρωμα: -
150 Volts 

Αναλογία 
μίγματος: 
O2/[O2+Ar]: 
10% 

Θερμοκρασία: 
περιβάλλοντος 

Χρόνος 
κατεργασίας
: 20 min 

Καθαρισμός: 
standard 
RCA 

PMA tOX(C-V) (nm) Qss 

(cm
-2

) 

Qfix 

(cm
-2

) 

Ebr 

(MV/cm) 

FG 4,007 4,847E12 2,939E12 Έχει ρεύμα 
διαρροής 
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7 ΔΥΝΑΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

Από τα πειραματικά αποτελέσματα, προκύπτει πως θα ήταν δυνατό να 
πραγματοποιηθούν βήματα βελτίωσης, ώστε να προκύψει υμένιο οξειδίου του πυριτίου 
με ακόμα καλύτερες ηλεκτρικές ιδιότητες. Ειδικότερα μπορούμε να προτείνουμε τις εξής 
βελτιώσεις. 

Στην παράγραφο 5.8 (σχήμα 5.8.2.4) είναι εμφανής η επίδραση του συνδυασμού των 
βημάτων ανόπτησης αμέσως μετά την οξείδωση σε περιβάλλον Ν2 και μετά την 
επιμετάλλωση σε περιβάλλον forming gas στην περίπτωση εφαρμογής καθοδικής 
τάσης -50 Volts και αναλογίας μίγματος 1,5%. Στις προτεινόμενες συνθήκες ανάπτυξης 
του οξειδίου για υποστρώματα p και n τύπου, θα μπορούσε να μελετηθεί η 
προαναφερθείσα επίδραση.  

Επιπρόσθετα, θα ήταν δυνατό να δοκιμαστεί και τροποποιημένος καθαρισμός του 
υποστρώματος με RCA, όπου στο βήμα καθαρισμού SC1 (AmmoniaPeroxideMixture) η 
συγκέντρωση του υδροξειδίου της αμμωνίας στο διάλυμα, να είναι 20 φορές μικρότερη, 
όπως προτείνεται στην αναφορά [15].  

Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.8, κατά την διαδικασία κατασκευής του 
τρανζίστορ MOSFET σε υπόστρωμα SOI, η εναπόθεση του ηλεκτροδίου πύλης δεν 
καλύπτει μόνο την περιοχή του καναλιού αλλά και μέρος των περιοχών πηγής και 
απαγωγού. Το οξείδιο απομόνωσης σε αυτές τις περιοχές δεν είναι αρκετά παχύ, ώστε 
να επιτρέπει την ηλεκτροστατική θωράκιση των περιοχών αυτών, από μεταβολές του 
δυναμικού της πύλης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ρεύματος διαρροής από την πύλη 
προς την πηγή και τον απαγωγό. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως Gate Induced 
Drain Leakage. Στην περίπτωση που μελετάται, το φαινόμενο αυτό είναι εμφανές στο 
σχήμα 5.10.1.1, όπου εμφανίζεται αύξηση του υποκατωφλιακού ρεύματος, ανάλογη της 
αύξησης της τάσης VDS. Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού θα μπορούσε να 
αποφευχθεί αν η φωτολιθογραφία του ηλεκτροδίου της πύλης γινόταν με ακρίβεια μόνο 
πάνω από την ενεργή περιοχή του τρανζίστορ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Ξενόγλωσσος όρος Ελληνικός Όρος 

Scaling Σμίκρυνση 

Tunneling Φαινόμενο σήραγγος 

Punchthrough Διάτρηση 

Microwave Μικροκυματικός 

Cathodization Εφαρμογή θετικής τάσης 

In situ Εσωτερικά 

DC glow discharge plasma Πλάσμα εκφόρτισης με συνεχές ρεύμα 

Native oxide Φυσικό οξείδιο 

Mass flow controllers Ελεγκτές ροής αερίων 

Matching box Κουτί προσαρμογής 

Floating potential Αιωρούμενο δυναμικό 

e-gun evaporator Εξαχνωτής με τηλεβόλο 

Spinner Περιστροφέας 

Source Πηγή 

Drain Απαγωγός 

Gate Πύλη 

Prober Σταθμός μέτρησης με ακίδες 

Hump Γόνατο 

Αnnealing Ανόπτηση 

Soft breakdown Πρόδρομη κατάρρευση 
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ – ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ – ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 

RF Radio Frequency 

MOS Metal Oxide Semiconductor 

XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy 

IR InfraRed Spectroscopy 

RT Room Temperature 

RCA Radio Corporation of America 

PMA Post Metallization Annealing 

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

SOI Silicon on Insulator 

C-V Capacitance versus Voltage characteristics 

VLSI Very Large Scale Integration 

ULSI Ultra Large Scale Integration 

TDDB Time Depndent Dielectric Breakdown 

LDD Lightly Doped Drain 

GIDL Gate Induced Drain Leakage 

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor 

LOCOS Local Oxidation of Silicon 

TCA TriChloroEthane 

CVD Chemical Vapour Deposition 

TEOS Tetra-Ethyl-Ortho-Silane 

APCVD Atmospheric Pressure Chemical Vapour Deposition 

LPCVD Low Pressure Chemical Vapour Deposition 

TMCTS Tetra Methyl Cyclo Tetra Siloxane  

PECVD Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition 

ECR Electron Frequency Resonance Plasma 

DC Direct Current 

ICP Inductively Coupled Plasma 

SWP Surface Wave Plasma 

IGFET Insulated Gate Field Effect Transistor 

MISFET Metal Insulator Semiconductor Field Effect Transistor 

MOST Metal Oxide Semiconductor Transistor 

PD Partially Depleted 

FD Fully Depleted 
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MET Micromachining Ethcing Tool 

BOX Burried Oxide 

BNC Bayonet Neill-Concelman  

MOSTD Metal Oxide Semiconductor Tunneling Diode 

CB Conduction Band 

VB Valence Band 

Cox Oxide Capacitance 

Caccumul Capacitance in accumulation 

Cfb Flat Band Capacitance 

Vfb Valence Flat Band 

FG Forming Gas 

C-F Capacitance versus frequency 

GIDL Gate Induced Drain Leakage  
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